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جميع الحقوق محفوظة .وال يجوز إعادة إنتاج هذه المطبوعة أو جزء منها أو
حفظها عبر نظام استرجاع .وال يجوز إعادة نشرها بأي شكل أو وسيلة ،سواء
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
جز ًءا 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
تخومها أو حدودها .تشير الخطوط المنقطة والمتقطعة على الخرائط إلى حدود
تقريبية قد ال يكون هناك بعد اتفاق تام بشأنها بعد.
بعض األرقام الواردة في الجزء التحليلي من التقرير ،حيثما ذكرت ،هي تقديرات
الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية للعام  2022أو لمساهمين آخرين،
وليست بالضرورة إحصاءات رسمية للبلد ،أو المنطقة ،أو اإلقليم المعني الذي
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.
التنقيح والتصميم واإلنتاج :شركة

2520-2189

Communications Development

Incorporated, Washington, DC

تصميم الغالف :نيكوالس راب

رقم المبيعاتE.22.III.B.5 :
النظام القياسي الدولي لترقيم
النسخة اإللكترونية من النظام القياسي الدولي لترقيم
الكتب9789210019293 :
الرقم التسلسلي القياسي الدولي للمطبوعات1992-7622 :
النسخة اإللكترونية للرقم التسلسلي القياسي الدولي:
الكتب9789211264548 :

هذا الكتاب مسجل في المكتبة البريطانية ومكتبة
الكونغرس.
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ٍ
لتعاف
تعظيم الفرص
يشمل الجميع ويعزز القدرة
على مواجهة األزمات
في حقبة ما بعد كوفيد19-

مسودة كلمة مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مر أكثر من عامين على تفشي جائحة كوفيد،19-
لكن تداعياتها واسعة النطاق وال يزال العالم يعاني
من ج رائها حتى اآلن .وفي العديد من الحاالت ،محت
الجائحة مكاسب جرى تحقيقها بشق األنفس على مدى
سنوات عديدة في مجال التنمية البشرية .وقد تجلى
ذلك في الدول األقل تطو ًرا والمناطق الهشة والمجتمعات
الضعيفة.
ويوفر تقرير التنمية اإلنسانية العربية هذا تقيي ًما
في الوقت المناسب للخطوات الضرورية الالزمة إلعادة
التنمية البشرية إلى مسارها في منطقة الدول العربية
خالل حقبة ما بعد الجائحة .وبفضل السياقات
المتنوعة للبلدان التي تضمها المنطقة ،فهي توفر ً
مثااًل
ً
جيدا على تدابير االستجابة ،وتنوع الدروس المستفادة،
ً
فضاًل عن األدلة على التحديات اآلخذة في االزدياد
والقائمة حتى اآلن.
َّأثرت الجائحة بشكل ملحوظ على أنظمة الحوكمة
واالقتصادات والمجتمعات في المنطقة ،عل ًما بأن هذه
التداعيات مترابطة وتغذي بعضها البعض وال ّ
بد من
ً
جيدا للتمكن من مواجهتها.
الوقوف على أبعادها وفهمها
وال ّ
بد من اإلشارة إلى أن تدابير محاربة الجائحة،
بما فيها القوانين واألنظمة والم راسيم واللوائح
التنظيمية ،أثرت على الحريات المدنية ،ما أدى إلى
تقويض الثقة بالمؤسسات .وسيكون إيجاد التوازن
بين حماية الصحة والسالمة العامة وصون الحريات
المدنية لألف راد وخصوصية المواطنين أساس ًيا خالل
تعاف فعال ،ال ّ
بد
رحلة التعافي .فمن أجل تحقيق
ٍ
من توفير استجابة على مستوى الحكومة والمجتمع
ككل ،مع تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص
والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات
الدولية .ومن هذا المنطلق ،يدعو التقرير إلى إعادة بناء
الثقة بين المواطنين والحكومة ،بما يكفل الحريات
ويعزز حقوق اإلنسان وسيادة القانون ،بحيث ال يبقى
متأخرا عن ركب التعافي.
أحد
ً
وعلى الرغم من أن المنطقة شهدت تعاف ًيا نوعً ا
ما على صعيد النمو عام  ،2021لم يكن هذا التعافي
متكاف ًئا ،كما أن الضبابية تحيط باآلفاق المستقبلية
مسودة

المرتبطة بالتحديات الناشئة وتقلبات االقتصاد الكلي.
ً
مخلفا تداعيات
فالعجز المالي اتسع في أرجاء المنطقة،
على الديون الحكومية ،وال سيما في الدول المستوردة
للنفط في المنطقة .وخالل تفشي جائحة كوفيد،19-
أقفلت عدة شركات أبوابها ،وخسر الموظفون ساعات
عمل عديدة .في المعدل ،خسرت المنطقة نسبة
 11في المئة من الدخل المتأتي من العمل ،ما أدى
إلى زيادة عدد الفق راء .كما عززت تداعيات الجائحة
عدم المساواة ،إذ تضرر موظفي الشركات الصغيرة أو
غير الرسمية أكثر من موظفي القطاع العام ،كما كان
احتمال خروج النساء من سوق العمل أكبر بالمقارنة مع
الرجال .واتخذت كافة البلدان تدابير حماية اجتماعية
لعبت دو ًرا أساس ًيا في االستجابة .هذا ويدعو التقرير
إلى تعزيز التكامل االقتصادي في المنطقة؛ والسعي إلى
استحداث وظائف في القطاع الخاص ،ال سيما بالنسبة
ً
فضاًل عن دعم اإلدارة المالية العامة مع زيادة
إلى النساء؛
النفقات االجتماعية لحماية الفق راء والضعفاء.
ويؤثر اإلقصاء االجتماعي الناتج عن الفقر وأنواع
مختلفة من عدم المساواة على التماسك االجتماعي
في المنطقة .قبل الجائحة ،أثقل غياب التمويل العام
الكافي للرعاية الصحية كاهل المرضى ،رغم بعض
االستثناءات ،ما صعّب في معظم األحيان على الشرائح
األضعف في المجتمع االستفادة من خدماتها .أما بعد
الجائحة ،فازدادت أعباء أعمال الرعاية غير المدفوعة
األجر على النساء ،متر ً
افقة مع زيادة مقلقة معلنة عن
حوادث العنف القائمة على النوع االجتماعي ،كما جرى
أساسا
في أجزاء أخرى من العالم .وكان الشباب يواجهون
ً
عدم المساواة في قطاع التعليم قبل الجائحة بسبب
عوامل من قبيل النوع االجتماعي والدخل األسري
تعرضت
والجغ رافيا والفجوة الرقمية .وخالل الجائحةّ ،
إمكانية الحصول على التعليم الجيد للخطر أكثر
فأكثر ،ال سيما في المناطق المتضررة من النزاعات.
كما اتخذت الحكومات تدابير إيجابية بهدف زيادة
ً
مساهمة في إتاحة الوصول للخدمات الرقمية
اإلدماج،
وحماية المجموعات المحرومة ،األمر الذي قد يؤدي
إلى إج راء إصالحات أشمل .ويدعو التقرير إلى وضع

iii

الرعاية والتضامن والتماسك االجتماعي في صلب جهود
التعافي.
كذلك ،تأثرت طبيعة المنطقة بشكل خاص قبل
الجائحة وخاللها ،كما أن تدهورها المستمر يخلق
تعاف قادر على مواجهة األزمات.
حواجز أمام تحقيق
ٍ
بشكل
محسنة دعم إعادة البناء
ويمكن لخدمات بيئية
ّ
ٍ
أفضل بعد األزمة ،في ظل إج راء استثمارات جديدة
للتعافي تكون مناسبة للطبيعة ،وتنطوي على تقليص
االعتماد على الكربون واالستثمار في الطاقة المتجددة
وإدارة المياه والنفايات بشكل سليم.
تعاف يشمل
ويمكن لمنطقة الدول العربية دعم
ٍ
الجميع ويعزز القدرة على مواجهة األزمات من خالل
جعل التنمية البشرية مبدأ أساس ًيا وتوسيع الفرص
أمام الجميع .وتوفر توصيات التقرير الشاملة مسا ًرا
للتعافي باستطاعته تمكين المنطقة من تبديد العوامل
المؤدية لإلقصاء وحدوث األزمات وتعزيز المرونة في
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

يُعتبر تقرير التنمية االنسانية العربية للعام :2022
تعظيم الفرص لتعافٍ يشمل الجميع ويعزز القدرة على
مواجهة األزمات في حقبة ما بعد كوفيد( 19-تقرير
التنمية االنسانية العربية لعام  )2022التقرير األحدث
ضمن سلسلة تقارير التنمية اإلنسانية العربية .ويركز
على فهم التداعيات األشمل لجائحة كوفيد 19-على
ّ
تعاف قادر على
ويقدم توصيات لتحقيق
المنطقة،
ٍ
إتاحة البناء بشكل أفضل نحو تحقيق تنمية شاملة
للجميع وقادرة على مواجهة األزمات .ويتمحور
التقرير حول مفهوم التنمية البشرية الذي يدعو إلى
توسيع الفرص أمام األفراد ليستمتعوا بحياة منتجة
ّ
ّ
الحد من الضغوط التي
وممكنة ،وسط
وذات مغزى
ّ
يرزح تحتها الكوكب 1وتعلم العيش بتناغم مع الطبيعة.
ويقوم تقرير عام  2022على التقارير الكثيرة التي
صدرت خالل عقدين من الزمن وأدخلت مؤسسات
ومواطنين في الدول العربية في جداالت حول
عوامل حددت الخيارات والفرص المتاحة أمام األفراد
في أرجاء المنطقة .ومنذ اللحظة األولى إلعدادها،
هدفت هذه التقارير إلى تعزيز فهم األولويات التنموية
اإلقليمية والوطنية والتوافق بشأنها مع اقتراح سياسات
واستراتيجيات وفرص لمعالجتها.
وبينما نغوص في التغييرات البعيدة المدى التي
تشهدها المنطقة والعالم ،والتي حدثت خالل العقدين
اللذين أعقبا أول تقرير للتنمية اإلنسانية العربية
عام  ،2002يبدو أن الشعور باإللحاح يتجدد .فاليوم
نصف دول المنطقة تواجه أزمات مختلفة ،في وقت
نستضيف فيه العدد األكبر من الالجئين والنازحين
قسرا داخل ًيا في العالم .كما لم يتمّ تحقيق الكثير من
ً
اإلنجازات على صعيد أهداف التنمية المستدامة ،وال
سيما من حيث إمكانية الوصول إلى التعليم والبنية
التحتية .غير أن جائحة كوفيد 19-والتحديات
الجديدة الناشئة في أعقاب الحرب الدائرة في أوكرانيا
تنذر بتباطؤ التقدم أو حتى بتأخيره.
1

ً
أيضا بمجموعة
تتميز منطقة الدول العربية
متنوعة من السياقات التنموية تشمل الدول المرتفعة
والمتوسطة والمنخفضة الدخل وتلك الهشة والمتأثرة
باألزمات .لكن تفشي جائحة كوفيد 19-العالمية
السريع أنتج تحديات أمام كافة الدول ،متسب ًبا
بمفاعيل متعاقبة على صعيد الحوكمة واالقتصاد
والمجتمع .وعلى الرغم من التحديات الجديدة التي
برزت ،تمّ اتخاذ تدابير استجابة إيجابية قد تعزز بذل
جهود أشمل أو تمهد الطريق أمامها .وفي حين ستكون
الحلول المستهدفة والخاصة بسياق محدد ضرورية
للسياقات المتنوعة ،يشير التقرير إلى أوجه واسعة
متعددة يجب معالجتها:
• سيكون من الضروري اتخاذ خطوات أساسية
لمعالجة أسباب عدم المساواة والتهميش؛ على سبيل
المثال من خالل إقامة شبكات سالمة اجتماعية
ّ
وسد الفجوة الرقمية ،وتعزيز نمو
واقتصادية،
القطاع الخاص الذي قد يساهم في نهوض النساء
والشباب ،ودعم حوكمة سريعة االستجابة
وخاضعة للمساءلة ،وزيادة الوصول إلى الخدمات
االجتماعية ،وتعزيز التماسك االجتماعي.
• تتطلب الضغوط التي يرزح تحت وطأتها الكوكب
والتي تؤثر على منطقة الدول العربية فهم واقع
ارتباطنا بالمناخ واالعتماد على الوقود األحفوري،
ونضوب المياه ،وغيرها من خدمات المنظومة
البيئية .وقد يكون التعافي بمثابة فرصة إلعادة
ضبط المسار الذي نسلكه باتجاه االستدامة.
تعاف شامل ما بعد الجائحة
• سيستوجب تحقيق
ٍ
التزام وانخراط جميع الجهات المعنية في المنطقة،
من الحكومات إلى المجتمع المدني ،والقطاع العام
ً
فضاًل عن األوساط األكاديمية وصانعي
إلى الخاص،
السياسات ،من أجل توجيه المسار المعتمد بفعالية.
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إننا نملك المعرفة والحلول لمعالجة التحديات ألن
كبيرا منها معروف وتمّ اختباره وأظهر جدواه.
عددًا
ً
كما أن المنطقة مليئة باإلمكانات وتعج بالجهود
االبتكارية .ونحن نسعى حال ًيا إلى إيجاد الظروف
المناسبة للسماح بتبلور هذه الجهود كي تؤتي
ثمارها .وسيتعين علينا العمل بعزم نحو وضع عقد
اجتماعي جديد يستند إلى معايير قائمة على التناغم
مع الطبيعة ،وخلق فرص اقتصادية للجميع ،وضمان
تمتع المواطنين بالحقوق ،وتعزيز ارتباطهم بمؤسسات
سريعة االستجابة .وقد يوفر ذلك األساس لالزدهار،
واالستق رار ،والسالم .أدعوكم إلى قراءة التقرير وآمل
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  2022إلى
مساهمات قيّمة ّ
عام ونصف
قدمها الكثيرون على مدار ٍ
العام في خالل فترة انتشار جائحة كوفيد 19-التي
أثّرت في العالَم ومنطقة الدول العربية.
المؤلفون الرئيسيون
المؤلفون الرئيسيون لهذا التقرير هم تهمينة اختر،
كبيرة المستشارين االستراتيجيين؛ وفيتو إنتيني،
كبير الخب راء االقتصاديين وقائد فريق النمو الشامل
والتمويل المستدام؛ وكيشان خوداي ،رئيس فريق
الطبيعة والمناخ والطاقة؛ وحسن كريّم ،مستشار
الحوكمة؛ وغونزالو بيزارو ،رئيس فريق تكامل أهداف
التنمية المستدامة ،ورانيا طرزي ،رئيسة فريق النوع
االجتماعي ( ).a.iفي المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي للدول العربية .وقد تولّت تهمينة
اختر تنسيق إعداد هذا التقرير.
المؤلفون المشاركون
شارك نديم فرج اهلل ،من برنامج التغير المناخي
والبيئة في الجامعة األمريكية في بيروت ،في تأليف
أيضا ٌ
الفصل السادس وساهم في إعداد المحتوى ً
كل من
منال أبو داغر ورامي عمار ،ورنا الحاج ،والياس خرما،
وكريستينا مجدالني ،وفرح مشموشي ،وسيلين يزبك،
ونانسي زعرور من الجامعة األمريكية في بيروت.
ّ
قدم عدة زمالء في المكتب اإلقليمي لبرنامج
ً
األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية عماًل تحليل ًيا
ً
مكثفا ومعم ًقا لفصول التقرير ،وهم يشملون :نادين
عبد الرؤوف ،وشيرين العزاوي ،ووليد علي ،وثريا
البحري ،وكوليت دوناديو ،وغابرييال دوكليون،
وألكسندرا فوزي ،وإلين هسو ،ووليد مرواني،
وجوستوس أوكوكو ،ومريم عمراني ،وفيكادو ترفي،
ورانيا عويضة.
القيادة والمجلس االستشاري
يَدين التقرير بالكثير لإلرشادات العامة والقيادة التي
مسودة

ّ
قدمتها خالدة بوزار ،المديرة المساعدة لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومديرة المكتب اإلقليمي لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية ،وسارة بول،
نائبة المديرة اإلقليمية .وقد استفاد إعداد التقرير
من المشورة والتوجيهات ووجهات النظر القيّمة التي
ّ
وفرها المجلس االستشاري الرفيع المستوى لتقرير
التنمية اإلنسانية العربية الذي ترأسُ ه خالدة بوزار،
من المكتب اإلقليمي للدول العربية ،والذي يشمل
أعضاؤه ًّ
كاًّل من بيدرو كونسيساو ،مدير مكتب تقرير
التنمية البشرية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛
وسوسن اللواتي ،المديرة العامة في المركز الوطني
لإلحصاء والمعلومات في عمان؛ وعمر الرزاز ،رئيس
الوزراء السابق في األردن .وقد ساه َم مراد وهبة ،أي
المدير اإلقليمي السابق في المكتب اإلقليمي لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية ،في تقديم
إرشادات ونصائح قيّمة.
الزمالء المراجعون
استفاد التقرير في فصوله من المساهمات المكتوبة
والمراجعات التي ّ
قدمها عدة زمالء ،ومن بينهم :غادة
برسوم ،وهي أستاذة مساعدة ورئيسة قسم السياسة
العامة واإلدارة في الجامعة األمريكية بالقاهرة؛
وجوناثان هول ،االختصاصي في مجال السياسات
لدى مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي؛ وناتالي حلمي ،الخبيرة في مجال
االقتصاد الكلي والشؤون المالية الدولية؛ وجميل
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.
يشمل الزمالء في المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي للدول العربية الذين راجعوا مختلف
ّ
وقدموا مالحظات قيّمة
الفصول في مختلف المراحل
ًّ
كاًّل من :الفاتح عبد الرحيم ،وفادي أبي المنى ،وروحي
أفغاني ،وجافيا علي ،ومحمد القصري ،وكوشيك باروا،
وجنيفر كولفيل ،وسيمون دينيت ،وأرمانيا إمباي،
vii

وستيفن جيتونجا ،وفرانسيس جاي ،وريم حرب،
ويوليا إيزيفا ،ودينيس كورشونوف ،ويانيكا ماير
أولدنبورغ ،وجوردانو سينيري ،ومويسيس فينانشو،
وأنيسة والجي.
ّ
ٌّ
نفذ القراءات النهائية للتقرير كل من خالد عبد
الشافي وأليساندرو مراكيتش من المكتب اإلقليمي
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية .وأجرى
القراءات النهائية باللغة العربية حسن كريّم بدعم من
ندين عبد الرؤوف ورانيا عويدة للفصل ال رابع .ونود
أن نعبر عن تقديرنا الكبير لجهود شارا جزار وسامح
محمد رجب الشرقاوي في تنقيح النسخة العربية.
الباحثون واألوراق الخلفية
يعتمد التقرير على سلسلة من األوراق البحثية
التي ّ
كلف بإنجازها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من
أجل إعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،والتي
ُت ّ
وفر بيانات قيّمة عن تأثير جائحة كوفيد 19-في
نسق هذه العملية إيمان
منطقة الدول العربية .وقد ّ
نويهض من الجامعة األميركية في بيروت .وفي ما يلي
الئحة تشمل الوثائق المعنية مع مؤلفيها والمؤلفين
المشاركين فيها  :
" )1تقييم التعاون المتعدد القطاعات في االستجابة
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
أهداف التنمية المستدامة :استخدام منظور
التنمية البشرية لتحليل حالة المنطقة العربية"،
بقلم هالة غطاس مع نادين مزهر وثريا زريق
ونادين ناصر ونسرين سلطي وستيفن ج .مك
كول؛

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

في المسودات األولى الخاصة بتقرير التنمية اإلنسانية
العربية.
عمليات التواصل
تولّى نعمان الصياد إدارة عمليات التواصل العامة باللغتين
العربية واإلنجليزية ،كما ّ
وفر ٌّ
كل من فاي داوود
وهدى النحالوي بعض المساهمات الثمينة.
فريق العمليات
أ ّدت باوال بالياني دو ًرا رئيس ًيا في التكليف بإعداد
أوراق البحث الخاصة بتقرير التنمية اإلنسانية
العربية ،عبر المساعدة في تشكيل المجلس
االستشاري ،والحصول على أبرز المساهمات التقنية.
واستفاد إنتاج التقرير ووضعه في صيغته النهائية
من جهود محمد اللهو وإلين هسو وبهجة سهلي،
الذين ّ
نظموا عدة مشاورات وس ّهلوا عمليات التواصل
ً
وأيضا من جهود سوزان دام هانسن ،التي
الداخلية،
أمّنت التنسيق في المركز اإلقليمي الخاص بالمكتب
ّ
وقدمت هدى خطاب وإلسا
اإلقليمي للدول العربية.
صفير دع ًما في غاية األهمية على صعيد العمليات.
المحررون والترجمة
نحن ممتنون للعمل االحترافي للغاية الذي
ّ
نفذه المحررون وفنانو التخطيط في شركة
- Communications Development Incorporated
بقيادة بروس روس الرسون مع جو كابونيو وميتا دي
كوكرومون ومايك كرامبلر وكريستوفر تروت وإلين
ويلسون .وقد تولّت شركة إندستري أرابيك Industry
 Arabicمهمة ترجمة التقرير إلى اللغة العربية بقيادة
ويل وارد وكارول رزق.
تصميم الغالف
تصميم الغالف واألشكال األصلي هو من إعداد نيكوالس
راب.

 )4و"أوجه الهشاشة المتداخلة :أثر جائحة
كوفيد 19-على الالجئين والنازحين داخل ًيا في
البلدان المتأثرة بالنزاعات في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا" ،بقلم ناصر ياسين مع
ليندا مطر.
وقد ّ
قدم جاد شعبان وجوان حداد مساهمات
مكتوبة قيّمة لحرص على تكامل رسائل هذا البحث
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يتناول تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام
تقييم تداعيات جائحة كوفيد 19-وأثرها على مسار
1
التنمية البشرية المستدامة في منطقة الدول العربية.
وعلى الرغم من أن العالم يواجه الجائحة منذ أكثر من
عامين ،يبدو أن تداعياتها المتتالية على آفاق المنطقة
ال تزال تظهر تباعً ا .وكذلك من الواضح أن الجائحة
قوضت مكاسب سابقة جرى تحقيقها على صعيد
التنمية البشرية طيلة سنوات .ويستعرض التقرير
وضع التنمية البشرية في المنطقة ويشدد على أن
إعادتها إلى مسارها ،خالل حقبة ما بعد الجائحة،
تتطلب بذل جهود أكبر لبناء أنظمة حوكمة خاضعة
للمساءلة وسريعة االستجابة ،واقتصادات أكثر تنوعً ا
ً
ً
تمثياًل –
تماسكا وشمولية
وتنافسية ومجتمعات أكثر
تعاف يشمل الجميع ويعزز القدرة على
من أجل تحقيق
ٍ
مواجهة األزمات.
وعلى الرغم من أن تحليل التقرير جرى قبل الحرب
التي اندلعت في أوكرانيا مع ما رافقها من تداعيات على
المنطقة تتكشف معالمها تباعً ا ،يمكن إلطار التقرير
تعزيز فهم صدمات وأزمات أبعد من هذه الجائحة.
فاستراتيجيات التعافي حسب النهج المعتمد في هذا
التقرير قد تمنح البلدان أداة لبناء القدرة الالزمة
ً
مستقباًل ،على
لمواجهة األزمات والصدمات الناشئة
غرار تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على أسعار
الطاقة والمواد الغذائية في عدة مناطق حول العالم.
وتطرح هذه التداعيات تحديات أمام البلدان المستوردة
للنفط في المنطقة بشكل خاص .ومن خالل التركيز
على السياسات االقتصادية الشاملة وآليات الحماية
االجتماعية التي تعالج عدم المساواة وتدعم الشرائح
ً
وأيضا من خالل استئناف بذل
األكثر عرضة للخطر،
تعاف قادر على مواجهة األزمات
الجهود لتحقيق
ٍ
وأخضر يركز على مصادر الطاقة المتجددة ،تستطيع
المنطقة مواجهة التحديات الناشئة في أعقاب الحرب
في أوكرانيا بشكل أفضل ،سواء على صعيد أسعار المواد
الغذائية أو الطاقة أو التحديات المالية.
ً
أصال من عدة
وكانت منطقة الدول العربية تعاني
نقاط ضعف وهشاشة قبل تفشي جائحة كوفيد19-
زاد من تفاقمها في كثير من األحيان النزاعات وانعدام
االستقرار .فالممارسات االقتصادية غير المستدامة
وأوجه عدم المساواة االقتصادية قلصت فرص تحقيق
تنمية بشرية شاملة .كما تسبب عدم المساواة
المكانية في خلق عقبات هيكلية أمام الحصول على
الخدمات األساسية وآليات التكيف التي كان بإمكانها
دعم الفئات األكثر عرضة للخطر .كذلك ،كشفت
الجائحة عن أوجه لعدم المساواة االجتماعية العميقة
وعدم استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناشئة.
وقد عكست طريقة تعامل الدول العربية مع
2022

ملخص تنفیذي

الجائحة تنوع سياقاتها التنموية .ففي البلدان الهشة
والمتأثرة بالنزاعات ،رزحت األنظمة الصحية والهياكل
الحكومية وشبكات السالمة االجتماعية ،الهشة
أساسا ،تحت وطأة ضغوط متزايدة.نجح بعض البلدان
ً
المتوسطة الدخل نسب ًيا في التعامل مع الموجة األولى
للفيروس لكن هذه البلدان واجهت الح ًقا تحديات
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.
في مطلع حزيران/يونيو  ،2022ناهز عدد المصابين
بالفيروس في المنطقة  13مليون شخص وفق األرقام
الرسمية باإلضافة إلى  170ألف حالة وفاة .وصحيح
أن المعدالت المسجلة في المنطقة تبقى أدنى بعض
الشيء من المعدالت العالمية ،لكن تلك المسجلة لكل
مليون شخص تراوحت بين  380حالة معلنة رسم ًيا في
اليمن إلى ً 324
ألفا في البحرين (بالمقارنة مع المتوسط
العالمي الذي ناهز  69ألف إصابة) وبين  69حالة وفاة
معلنة رسم ًيا لكل مليون شخص في اليمن إلى 2376
حالة في تونس (بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي بلغ
ً
2
فضاًل عن ذلك ،يبدو أن أداء المنطقة كان
 811حالة).
ً
ضعيفا في معدالت التلقيح ،حيث كان المتوسط اإلقليمي
أدنى من العالمي وسُ جلت هوة كبيرة بين البلدان ،إذ لم
تجاوز نسبة السكان الذين تلقوا كافة جرعات اللقاح
في اليمن  1.4في المئة في حين بلغت النسبة  97في
المئة في اإلمارات العربية المتحدة (عل ًما بأن المتوسط
العالمي بلغ  60في المئة) (الشكل .)1
وتعدت أضرار الجائحة التي طالت التنمية البشرية
تفشي الفيروس لتصل إلى اآلثار المترتبة على وسائل
المكافحة الرامية إلى احتوائه والتدابير المتخذة
للتخفيف من آثاره األوسع نطاقًا .حيث قلصت قرارات
اإلغالق الشامل ووقف األعمال والقيود المفروضة على
التنقل مجال الحريات الذي يتمتع به األفراد .وحرم
االنكماش االقتصادي الكثيرين من مصدر رزقهم ،في
وقت تراجعت فيه الموارد العامة المخصصة لشبكات
الرعاية الصحية والسالمة ،وال سيما بالنسبة للشرائح
أساسا.
الضعيفة
ً
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
أرجاء المنطقة ،وسيكون من الضروري تعزيز اإلرادة
وااللتزام السياسيين لسد الفجوات بين أولئك الذين
عال من التنمية البشرية وأولئك
يتمتعون بمستوى
ٍ
الذين سيتخلفون على األرجح عن الركب .ووحدها
1

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

اإلصالحات األساسية والمقاربات االبتكارية المنسقة
ً
جيدا هي القادرة على خلق بيئة تتيح لسكانها
تنسي ًقا
االستمتاع بحياة طويلة وصحية ومنتجة.

فهم تداعيات كوفيد 19-على التنمية البشرية
يقوم هذا التقرير على فرضية أساسية هي أن الحوكمة
الخاضعة للمساءلة والسريعة االستجابة واالقتصادات
المتنوعة والقادرة على مواجهة األزمات والمجتمعات
المتماسكة والشاملة تعزز اإلمكانات والحريات البشرية

ً
وفقا لتعادل القوة الشرائية في البلدان العربية
الشكل  1نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي،
ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
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الشكل  2فهم القوى التي ترسم معالم التنمية البشرية في الدول العربية
ا ﻷ ﻧﻈﻤــﺔ ا ﻟ
ﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ

ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻜﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﺗﻌﺰز اﻟﻘﺪرات
واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ا ﻷ ﻧﻈﻤــﺔ ا ﻻ ﺟﺘﻤﺎ
ﻋﻴــﺔ
ا ﻟﻌﻘــﺪ ا ﻻ ﺟﺘﻤ
ﺎ ﻋــﻲ

ﺗﻌﺰ ﻳــﺰ
ا ﻟﻘــﺪ ر ا ت
و ا ﻟﺤﺮ ﻳــﺎ ت
ا ﻟﺒﺸــﺮ ﻳﺔ

ﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ
ﺎت اﻟ ﻟﻠﻤﺴــﺎ ء ﻟﺔ
ﻣ ﻌــﺔ

ت

ا

ﺳ ــ
ﺠﺘ
و اﻤ ﻌــﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻤﺎﻴــﻊ
ﻟ
ﻟﻠ ﺠ ﻤ
ﺸ ــ ﺎ ﻣ ﻠ ﺔ

ﻟﻤ

ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮد
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ
دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻓﺘﺤﺪد اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻗﺪرة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ
رﻓﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﺗﻨﻈﻴﻢ
أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ.

ﺣﻴــﺰ

و اﻟﺤ
ا ﻟﺨﺎ ﻜﻮ
ا ﻟﺴﻴﺎ
ﺿ
ﺳــﺎ

ﻜﺔ

اﻟﺼﺪﻣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ا ﻻ ﻗﺘ
ﺼــﺎ د
واﻟﺘﻨ ا ت
ﺎﻓﺴ ا ﻟ
ﻴ

ﻋــﺔ
ﺘﻨﻮ
ﻤ
ﺔ

اﻷزﻣﺎت
واﻟﻨﺰاﻋﺎت

د ﻳ ﻨ ﺎ ﻣ ﻴ ــ ﺎ ت ا ﻟ ﺴ ــ

ومع تغيّر عالقات السلطة ،تتغير العقود االجتماعية
ً
أيضا تبعًا لعوامل كثيرة .فتصورات المواطنين
وتفضيالتهم وأولوياتهم تؤثر على توقعاتهم من إجراءات
الدولة ،وكذلك قدرتهم على الحصول على التمثيل
الصحيح والمشاركة في عملية صنع القرار .ويُعزز
إحراز التقدم في المؤسسات الرسمية قيام الدولة
3
من حيث المؤسسات غير الرسمية وغير الحكومية.
أما ضروب الفساد والمحسوبية والزبائنية فتضعف
العالقات بين المواطنين وتعيق العمليات التنموية.
في حين أن التنويع االقتصادي يزيد الفرص ويج ّنب
ويحد من ّ
ّ
تقلبات
االعتماد الكبير على قطاع واحد
الدورات االقتصادية ،بحيث يصبح القطاع الخاص
ً
مستقاًل عن القطاع العام.
ً
مجتمعة قوة العقد االجتماعي.
وتحدد هذه العوامل
فعندما يتقلص حيز السياسات العامة المخصص
للتنمية البشرية ،تزداد مخاطر استيالء النخبة على
السلطة والتفكك االجتماعي وعدم المساواة ،وعندما
تزداد هذه المخاطر تؤدي الى تقلص حيز السياسات
العامة .ولكن حين يتوسع حيز السياسات هذا،
تتسع معه البيئة المواتية لشمول الجميع واإلدماج
والتماسك االجتماعي واإلنصاف ،ما يتيح المزيد
من الفرص لتعزيز اإلمكانات والحريات البشرية.

ﻠﻄﺔ

ﺻﺪﻣﺎت
ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳﻊ
ﺣﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ﺗﺘﺴﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺆاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻹﻧﺼﺎف.

ِّ
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
اﺗﺒﺎع ﻣﺴﺎراﺗﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺣﻴﺎة ﻣﺠﺪﻳﺔ،
ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق
اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻦ
اﻟﻜﻮﻛﺐ.

فاألشخاص الذين يتمتعون بقدرات كبيرة ومتطورة
يملكون األدوات التي يحتاجونها لجعل رؤيتهم للحياة
ً
حقيقة واقعة .وبدون القدرات األساسية ،ال
الجيدة
تتحقق اإلمكانات البشرية.
وكما هي الحال في بقية العالم ،ال ّ
بد من إقامة
توازن بين توسيع الخيارات المتاحة والرفاه من جهة
ومواجهة الضغوط التي يرزح تحتها الكوكب من جهة
ً
فضاًل عن استغالل الموارد الطبيعية بشكل
أخرى،
مستدام .وباإلضافة إلى ذلك ،تتأثر أوجه الضعف
االقتصادية واالجتماعية والطبيعية بكيفية تفاعل
البشر مع الكوكب ،ويؤثر هذا التفاعل بدوره على
آفاق السالم واالستقرار في المنطقة .من هنا ،ال بد
من معالجة العوامل التي تدفع إلى الصراع واألزمات
واالنزياح في األنظمة االجتماعية والطبيعية حتى
تتعافى منطقة الدول العربية من النكسات التنموية
المترتبة على الجائحة وتمضي قدمًا نحو مستقبل
سالم وآمن للجميع.

تداعيات الجائحة على أنظمة الحوكمة

ملخص تنفیذي

قبل تفشي جائحة كوفيد ،19-واجهت بلدان المنطقة
تحديات موروثة على صعيد الحوكمة 4،تفاقمت حدتها
3

في الكثير من الحاالت منذ االنتفاضات التي شهدها عام
 .2011واستمرت الصراعات على السلطة في المنطقة
بدرجات متفاوتة منذ  ،2011وتباينت المشاعر حيال
احتماالت قيام حوكمة خاضعة للمساءلة وسريعة
االستجابة في المنطقة .وفي حين تظل تونس استثنا ًء
بفضل انتقالها إلى حكومة تمثيلية ،غير أن عملية
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
إصالحات جزئية أو تقديم وعود أو تفضيل إرساء
االستقرار الذي يعتبر أساس ًيا لتحقيق االزدهار ،كما
حصل في العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي
والبلدان المتوسطة الدخل .لكن العديد من البلدان
األخرى دخلت في دوامة من األزمات المستمرة بما فيها
نزاعات مسلحة ،وخاصة ليبيا والصومال والجمهورية
العربية السورية واليمن.
ويُعزى انتشار األزمات والنزاعات المسلحة في
بعض دول المنطقة جزئ ًيا إلى سوء الحوكمة وضعف
المؤسسات .وصحيح أن المنطقة تضم  5.5في المئة
فقط من سكان العالم ،لكن أكثر من  45في المئة من
النازحين حول العالم و 58في المئة من الالجئين قدموا
منها عام  5.2018وكذلك بقي عدد الالجئين السوريين
هو األعلى في العالم ،ووصل الى  6,8مليون ،أو  27في
المئة من كل الالجئين في العالم ،في نهاية  6.2021وفي
عام  ،2022أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح  8ماليين
7
قسرا ولجوء  6ماليين الجئ خارج أوكرانيا.
ً
وكما هي الحال في سائر أنحاء العالم ،أثقلت جائحة
كوفيد ،19-إلى ّ
حد كبير ،كاهل األنظمة السياسية
واإلدارية لمعظم الدول العربية ،التي يئن العديد منها
أساسا من الضغوط .فاالستجابة للجائحة كانت متفاوتة
ً
ّ
حد كبير في المنطقة حسب تصنيف البلدان
إلى
المختلفة .وكانت الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات
تأثرا بتداعيات الجائحة ،كما أن البلدان
األكثر
ً
المتوسطة الدخل المستقرة وبلدان مجلس التعاون
الخليجي لم تسلم بدورها وتأثرت بدرجات متفاوتة.
ً
عاماًل أساس ًيا ،في فعالية
وشكل توفر الموارد
استجابة البلدان للجائحة ،إلى جانب براعة المؤسسات
والتنسيق فيما بينها .فقد حققت معظم بلدان مجلس
التعاون الخليجي نجاحً ا ملف ًتا في حمالت التلقيح التي
أطلقتها ،وتعافيها االقتصادي السريع في  2021بالتزامن
مع ارتفاع أسعار النفط والغاز 8.ونجحت الحكومات
الخليجية في السيطرة على تفشي الجائحة فيها،
مسجلة متوسط معدل تعاف أعلى بكثير من المتوسط
العالمي 9.وقد أظهرت دراسة أن البحرين حلت في
المرتبة األولى من حيث الرضا عن استجابة الحكومة،
تلتها المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
4

المتحدة والكويت.
كما نجحت الدول المتوسطة الدخل ،مثل األردن
ولبنان وتونس ،نسب ًيا في التعامل مع الموجة األولى،
لكنها أرخت تدابيرها الح ًقا .وفي بعض البلدان
المتوسطة والمنخفضة الدخل ،كان التنسيق غائ ًبا
في الغالب بين الوكاالت الحكومية والجهات الفاعلة
األخرى ،وأدت االستجابة البطيئة على صعيد تطبيق
بعض تدابير الصحة العامة الضرورية لمواجهة
الجائحة إلى زعزعة الثقة بالدولة.
ولم تكن البلدان التي تتخبط في األزمات قادرة
على التخفيف من آثار تفشي جائحة كوفيد19-
بسبب نكسات أخرى مثل تدهور العالقات االجتماعية
والتحديات االقتصادية وتدمير البنية التحتية الصحية
ونزوح أو هجرة عدد كبير من العاملين في مجال
الرعاية الصحية .وبالتالي ،استنزفت الجائحة قدرات
أساسا في
المؤسسات الصحية العامة والخاصة ،المنهكة
ً
هذه البلدان ،وقوّضت قدرتها على االستجابة بسرعة
لألزمة الصحية.
10

ثقة المواطنين في حكوماتهم

كشف استطالع حديث ،أجراه الباروميتر العربي بين
صيف  2020وربيع  ،2021وشمل سبعة بلدان عربية،
أن  30في المئة من المستطلعين فقط أفادوا بأن ثقتهم
كبيرة للغاية أو كبيرة بالحكومة (الشكل  11.)3وعام
 ،2020خلص استطالع أجراه برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،شمل  12دولة عربية ،إلى أن  31في المئة
من المستطلعين ال يعتقدون أن حكومتهم تلبي حاجات
مواطنيها ،بينما رأى  34في المئة منهم أن استجابة
حكومتهم مقبولة نوعً ا ما (في حين لم يُجب  35في
المئة عن هذا السؤال) 12.وردًا على سؤال بشأن
التغييرات في مستوى استجابة الحكومة خالل السنوات
العشر الماضية ،ذكر  38في المئة من المستطلعين أنه
بقي على حاله ،في حين قال  30في المئة إنه تراجع،
تحس ًنا.
بينما رأى  22في المئة أنه شهد
ّ
وهذا التراجع في ثقة المواطنين بحكوماتهم تجلى
في مؤشر إيدلمان للثقة لعام  ،2021الذي بين أن جائحة
كوفيد" 19-سرعت من تآكل الثقة حول العالم" 13.وسأل
متعقب أوكسفورد الستجابة الحكومات للجائحة
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
حول الجائحة؟" بينت النتائج اتساع عدم الثقة بين
14
المواطنين وحكوماتهم.

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022
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لكن مؤشر إيدلمان للثقة لعام  2022أدرج في مسحه،
الذي شمل ً 27
بلدا حول العالم ،بلدين من الدول
العربية ضمن البلدان السبع التي حصلت على أعلى
ثقة من مواطنيها ،وهما دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية .كما أن دولة اإلمارات
العربية المتحدة زادت  9نقاط في  2022على مؤشر
15
الثقة من .2021
وينعكس انعدام ثقة شعوب الدول العربية
بالمؤسسات الحكومية في مقاومتها إلجراءات احتواء
كوفيد ،19-وعدم الثقة بحمالت التلقيح .وكشف
استطالع الباروميتر العربي ،في دورته السادسة التي
أجريت بين آذار/مارس ونيسان/أبريل  ،2021عن
معدالت مرتفعة من التردد في أخذ اللقاح ،إذ قال أغلبية
المستطلعين في الجزائر واألردن والعراق وتونس إنهم
كانوا مترددين نوعً ا ما أو على اإلطالق في أخذ لقاح
مجاني .لكن المستطلعين في لبنان وليبيا والمغرب كانوا
أكثر ً
مياًل لتلقي اللقاح .ويُعتبر مستوى الثقة المنخفض
والمتراجع بالحكومات والمؤسسات من األسباب التي
جعلت الشعب يتردد في أخذ اللقاح ،عل ًما بأن ازدياد
ثقة الشعب بالحكومة ينعكس إيجابًا على نسبة اإلقبال
16
على اللقاح.
واتخذت حكومات المنطقة ،كما في العديد من البلدان
األخرى ،تدابير جديدة تؤثر على الحريات المدنية،
بما في ذلك قوانين وأنظمة ومراسيم ولوائح تنظيمية
وممارسات حكومية أخرى ،وسّ عت في بعض األحيان
نطاق مراقبة المواطنين رقم ًيا .وتكشف هذه التدابير
عن التعارض الكامن بين ضمانات الصحة العامة وحماية
الحريات المدنية ،كما تبيّن 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
إلى تدهور المستوى المعيشي للعديد من المجموعات
وازدياد مشقاتهم .وإلى جانب اإلغالق الشامل وقوانين
حاالت الطوارئ وأوامر حظر التجول ومنع التجمعات،

جرى فرض قيود كبيرة على حرية التعبير واإلعالم ،بما
فيها وسائل التواصل االجتماعيّ .
وعلقت عدة حكومات
وجرمت نشر "األخبار الزائفة" بشأن
عمل الصحف
ّ
الفيروس ،كما استخدم بعضها تقنيات مراقبة جديدة
لتعقب المصابين ومن خالطهم 18،إنما ترتب على ذلك
تداعيات ارتبطت بانتهاك الخصوصية 19.وتبرز مخاوف
من أن استخدام التكنولوجيا بشكل غير خاضع للرقابة
لتعقب تحركات األفراد وتفاعالتهم مع اآلخرين قد يؤدي
20
إلى التحكم بقدر كبير من البيانات الشخصية.
ووسعّت بعض الحكومات نطاق صالحياتها التنفيذية
من خالل فرض أنظمة طوارئ ،مع وجود آليات رقابة
أساسا ،وأضعفت الضوابط والموازين،
محدودة أو انعدامها
ً
وآليات المساءلة ،والمطالب بقيام ديمقراطية تشاركية.
وأدى عدم التنسيق بين الوكاالت الحكومية والجهات
ً
فضاًل عن االستجابة البطيئة لتطبيق
الفاعلة األخرى،
بعض التدابير المرتبطة بالصحة العامة الضرورية
لمواجهة الجائحة ،إلى تقويض الثقة بالدولة إلى
ّ
حد أكبر في بعض البلدان .وأسفر انعدام الثقة هذا
بالحكومة بدوره في بعض األحيان عن استياء الشعب،
ما تسبب في كثير من األحوال في تأخر استجابته أو
بطئها وتردد المواطنين في أخذ اللقاح.
وفي حين بدأت جائحة كوفيد 19-بوصفها حالة
طوارئ على صعيد الصحة العامة ،فسرعان ما تحولت
إلى حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وإنسانية .ولهذا
السبب ،ال يمكن تحميل القطاع الصحي وحده ،أو
حتى الحكومة وحدها ،مسؤولية االستجابة وتدابير
التعافي .فمن الضروري أن تكون االستجابة على مستوى
المجتمع ككل ،وأن تتعاون الحكومات مع الشركات
الخاصة والمتطوعين المدنيين ومنظمات المجتمع
المدني والمنظمات الدولية.

تداعيات الجائحة على االقتصادات

ملخص تنفیذي

ال يضمّ سوى عدد قليل من الدول العربية قطاعات خاصة
تنافسية ،وال سيما على صعيد السلع والخدمات القابلة
5

للتبادل ،والبلدان المنتجة للنفط والغاز تقع تحت تأثير
األسعار التي تشهد تقلبات كبيرة .خارج بلدان مجلس
التعاون الخليجي  ،تعد إنتاجية العمل و التي معظمها
غير رسمي منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي ،وكانت
في انخفاض مستمر على مدى السنوات العديدة الماضية
و في كثير من الحاالت حتى قبل جائحة كوفيد،19-
خاصة في الدول الهشة و المتأثرة بالنزاعات .ويتأتى
هذا التوازن المستمر بين مستويات النمو المنخفضة
واإلنتاجية المنخفضة والتوظيف المتدني والقدرة
المؤسسة الضعيفة ،من عقد اجتماعي يقوم على مبدأ
الدولة الريعية الراسخة التي قد تفضل الوضع القائم،
ً
تحواًل
وترفض إجراء أي إصالحات اقتصادية ُتحدث
حقيق ًيا .غير أن مكامن الضعف االقتصادية المعروفة
في المنطقة ليست حتمية ،بل يمكن معالجتها عبر
اعتماد مقاربة تنمية بشرية متينة لمواجهة التحديات
الهيكلية الطويلة األمد التي تعاني منها.
ديناميات االقتصاد الكلي

عقب االنكماش الحاد الذي شهدته المنطقة خالل ،2020
التقطت المنطقة أنفاسها لتسجل نم ًوا في عام ،2021
لكن التعافي لم يكن متكاف ًئا وبقي ره ًنا بحيز السياسات
المتاح لكل بلد كي يدعم اقتصاده .وتراجع اقتصاد
المنطقة بنحو  4.5في المئة خالل العام  ،2020حين
شهدت الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات معدل التراجع
األكبر (نحو  15في المئة) 21.وسجلت المنطقة عمومًا
ً
انتعاشا بنحو  6في المئة في  ،2021غير أن اليمن واصل
تسجيل انكماش بنسبة  2في المئة تقري ًبا خالل العام
نفسه 22.ومن المستبعد أن تتسارع وتيرة االنتعاش في
 ،2022في ظل توقع تسجيل معدل نمو بنسبة  5.5في
المئة في المنطقة ككل ،بقيادة الدول المصدرة للنفط
عمومًا مع تعديالت بزيادة التوقعات بشأن آفاق نموها،
في ضوء االرتفاع الملحوظ في أسعار النفط الدولية.
من ناحية أخرى ،ثمة احتماالت كبيرة لخفض التوقعات
بشأن البلدان المستوردة للنفط والمتأثرة باألزمة في
23
ظل تنامي الضغوط التضخمية.
وخالل العام األول من الجائحة ،تفاقم العجز المالي
أساسا في أرجاء المنطقة ،وتراجعت اإليرادات
الكبير
ً
وارتفعت الحاجات التمويلية .وفي عام  ،2020ازداد
متوسط العجز اإلجمالي بسبع نقاط مئوية ،ليصل إلى 9.2
في المئة من إجمالي الناتج المحلي .بينما وصل العجز
المالي في المنطقة ،عام  ،2021إلى  2.3في المئة ،ومن
المتوقع أن يتحول إلى فائض إيجابي بنسبة  4.1في المئة
في عام  24.2022ويعود العجز المالي الكبير في المنطقة
إلى الهبوط الحاد في اإليرادات النفطية ،وسط انخفاض
6

الطلب العالمي على النفط ،الذي ترافق مع ارتفاع اإلنفاق
على إجراءات دعم األسر والشركات .وصحيح أنه تمّ
تسجيل االنهيار األكبر في الدول المصدرة للنفط ،لكن
بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز خالل العام
الماضي ،تحسن المشهد المالي فيها إلى ّ
حد كبير.
وتسبب العجز المالي الضخم بزيادة الديون
أساسا ،بحيث
الحكومية ،ما فاقم أوضاع الدين السيئة
ً
وصل إجمالي الدين الحكومي في المنطقة ،خالل العام
 ،2020إلى  60في المئة من إجمالي الناتج المحلي،
في زيادة بنحو  13نقطة مئوية عن العام  25.2019وفي
عام  ،2021تراجع إلى  56.5في المئة وكان من المتوقع
وصوله إلى  47في المئة عام  .2022ومن المتوقع أن
يرتفع الدين الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج
المحلي بشكل ملحوظ على المدى المتوسط ويبقى
فوق مستويات  2019في معظم بلدان المنطقة ،التي هي
مستوردة للنفط ،ومن المحتمل أن تشهد ارتفاعات حادة
26
على المدى المتوسط.
وعلى الصعيد الخارجي ،تدهورت أرصدة الحساب
الجاري للمنطقة ،من فائض قدره  ٪1.4من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  2019إلى عجز قدره  ٪3.5من إجمالي
ً
فائضا بنسبة
الناتج المحلي في عام  ،2020وسجلت
 ٪4.4من إجمالي الناتج المحلي في عام  27.2021وفضاًلً
عن ذلك ،خالل عام  ،2020تراجع صافي تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة بنسبة  6في
المئة عمومًا ،وتراجع االستثمار األجنبي المباشر من
بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بنحو  4.6مليارات دوالر بين
النصف األول من العام  2019والفترة نفسها من العام
 28.2020وبالقيم المطلقة ،تعافى صافي تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر إلى المنطقة بنسبة  46في المئة في
عام  2021نتيجة ارتفاع االستثمارات في بلدان مجلس
التعاون الخليجي 29.وعلى الرغم من التوقعات األولية
بتراجع تدفقات التحويالت المالية إلى المنطقة ،كشفت
أحدث التقديرات عن زيادة بنحو  5.4في المئة خالل
 ،2020و 7.4في المئة في  ،2021مما يدل على دورها
30
العاكس للدورة االقتصادية لماليين األسر.
وأعلنت حكومات الدول العربية عن تقديم دعم
مالي بمعدل نسبة  2في المئة تقري ًبا من إجمالي الناتج
المحلي خالل  ،2020وهي نسبة أقل بالمقارنة مع تلك
المسجلة في االقتصادات الناشئة 31.كما كان اإلنفاق
اإلضافي المخصص للقطاع الصحي أدنى من ذاك المسجل
في البلدان النظيرة ،وبلغ متوسط مجموعة تدابير
المالية العامة المخصصة للقطاع الصحي نحو  0.4في
المئة من إجمالي الناتج المحلي .واحتلت السعودية
الصدارة بنسبة  2.1في المئة من إجمالي الناتج المحلي
في حين خصص العراق  0.02في المئة منه فقط.
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خسارة الوظائف

المرتبطة بجائحة كوفيد 19-آثار مدمرة على الشركات
وموظفيها ،بعد خسارة ساعات عمل عديدة  ،تفاوتت
بحسب صرامة اإلغالق الشامل وإقفال أماكن العمل.
فبالمقارنة مع الربع األخير من  ،2019تراجعت ساعات
العمل بنسبة أعلى من  21في المئة في الربع الثاني من
 ،2020وأعلى من  8في المئة في الربع الثالث 36.وتكافئ
هذه الخسائر أكثر من  23مليون وظيفة معادلة بدوام
كامل (على أساس العمل  48ساعة في األسبوع) خالل
الربع الثاني من  ،2020وأكثر من  9ماليين وظيفة خالل
الربع الثالث .واستمرت خسارة ساعات العمل عام ،2021
وإن كانت بمعدالت أقل ،بعدما تخلت البلدان عمومًا عن
تدابير اإلغالق الشامل الصارمة ،ومع ارتفاع معدالت
التلقيح ،وال سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي،
األمر الذي يعكس األثر الدائم والطويل للجائحة على
اختناقات سلسلة اإلمدادات ،واستمرار الضبابية طيلة
العام  2021وخالل عام .2022
وفي المحصلة ،خسرت المنطقة العربية عام  2020ما
يقارب  9في المئة من ساعات العمل 37،بما يعادل 10.2
ماليين وظيفة بدوام كامل ،و 5في المئة من ساعات
العمل المفقودة ،أي ما يعادل  5.9ماليين وظيفة بدوام
كامل في كل عام ُ 38.2021
وترجمت هذه الخسائر إلى
39
خسارة لدخل العمل بنحو  11في المئة للمنطقة.

بغية التصدي لجائحة كوفيد ،19-فرضت معظم
الحكومات قيودًا على التجمعات تراوحت بين اإلغالق
الشامل الصارم ،وحظر التجول الجزئي ،إلى اإلغالق
الشامل المؤقت والذي كان له تأثير شديد على أسواق
العمل 32.فارتفع معدل البطالة من  10.9في المئة في عام
 ،2019إلى  12.5في المئة في عام  2021في منطقة الدول
العربية 33،وهو أعلى بكثير من المتوسطالعالمي البالغ 6.2
في المئة 34.وارتفع معدل بطالة النساء بشكل أسرع ،من
 21.4في المئة في عام  ،2019إلى  24في المئة في عام
 ، 2021وهو ما يعادل ثالثة إلى أربعة أضعاف المتوسط
العالمي ومرتين مقارنة بالرجال في المنطقة .وفي عام
 ،2021سجلت المنطقة أعلى معدل بطالة بين الشباب في
العالم (في الفئة من  15إلى  24عامًا) ،حيث بلغ  28.6في
المئة ،في ارتفاع حاد من نسبته البالغة  25.3في المئة
في عام  .2019وكان معدل البطالة بين الشابات هو األعلى
ً
أيضا في العالم ،وزاد على ضعفي المعدل بين الشباب،
حيث  49.1في المئة في عام  ،2021بعد أن كان 44.7
في المئة في عام ( 2019في مقابل  23.8في المئة في عام
35
 2021و 20.8في المئة في عام  2019بين الشباب).
وكان لتدابير اإلغالق الشامل وحظر التجول

الشكل  4لم يكن أثر جائحة كوفيد 19-على أسواق العمل بين تموز/يوليو وتشرين األول/أكتوبر  2020وآذار/مارس
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إلى إتاحة العمل عن بعد على غرار العمل في مجال
41
التعليم والقطاع العام.
ً
وكان الشباب والعمال األكثر عرضة للخطر – أي
أصحاب العمل الحر أو الذين يشغلون وظيفة مؤقتة
ً
عرضة لتحمل األعباء الناتجة
أو غير رسمية – أكثر
عن الجائحة 42.ففي المغرب وتونس ،على سبيل المثال،
تأثر عمال القطاع العام بدرجة أقل بكثير من تأثر عمال
القطاع الخاص (الشكل  43.)5وكما هو متوقع ،كان العمال
غير الرسميين – خاصة أولئك الذين يعملون بشكل
غير رسمي خارج المؤسسات – هم األكثر تضر ًرا.
وتباينت شدة التأثير ً
أيضا بمرور الوقت ووف ًقا للبلد،
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
ً
عاماًل بأجر .وفي البلدين،
حالة العامل بحيث لم يعد
واجه العمال تداعيات كبيرة في شباط/فبراير ونيسان/
أبريل  ،2021فاقت حدتها في بعض األحيان ما شهده
العام  2020واستمرت إلى حزيران/يونيو  ،2021على
نحو يعكس النواتج االقتصادية المستمرة والمتفاقمة،
في ظل مكافحة االقتصادات للعودة إلى الوضع الطبيعي
الذي ساد قبل الجائحة ،ومع ظهور متغيرات جديدة
للفيروس واختناق سلسلة اإلمدادات عالم ًيا وازدياد
الشك والريبة.

ومن دون وجود خطط مناسبة لدعم الدخل ،ستزيد
هذه التراجعات الكبيرة في المداخيل من قتامة اآلفاق
نظرا لدفع العمال إلى هاوية
االقتصادية المستقبلية،
ً
الفقر ،ما يقلص بدوره الطلب الكلي .وقد ينتج عن
ذلك حلقة مفرغة يساهم فيها تراجع الطلب بانخفاض
تعاف سريع.
المداخيل ،األمر الذي يقوّ ض آفاق تحقيق
ٍ
ولم تكن اآلثار التي خلفتها الجائحة على أسواق
العمل متساوية ،بل تفاوتت مع مرور الوقت ،سواء على
صعيد البلدان ،تبعًا لصرامة قيود اإلغالق ،أو بالنسبة
إلى الرجال والنساء (الشكل  .)4فأكثر من  50في المئة
من الرجال الذين كانوا يعملون قبل جائحة كوفيد،19-
فقدوا وظائفهم نهائ ًيا ،أو توقفوا عن العمل مؤق ًتا بين
تموز/يوليو وتشرين األول/أكتوبر  ،2020وف ًقا لمسح
الباروميتر العربي ،الذي أجري على ثالث فترات في عامي
 2020و ،2021في دول عربية مختارة .وكان وقع الجائحة
أقواه على لبنان ،وخاصة في بداية تفشيها ،لكن أثرها
بقي قويًا على جميع البلدان التي شملها االستطالع حتى
أساسا من أزمة في
آذار/مارس  .2021وكان لبنان يعاني
ً
سعر الصرف ،وغيرها من التحديات على صعيد االقتصاد
الكلي ،لكن الجائحة فاقمت اآلثار الواقعة على العمال.
وخالل موجات الجائحة المختلفة ،تركز التخفيض
األكبر لساعات العمل في كل من مصر والعراق وتونس في
40
الموجة األولى حين كانت القيود في أشدها.
وفي بعض البلدان ،كان أثر الجائحة أقسى على النساء
منه على الرجال ،وكان احتمال خروج النساء من سوق
العمل – سواء على نحو دائم أو مؤقت –
كبيرا .كما كان
ً
احتمال عمل النساء من المنزل أكبر ،وهو على األرجح
انعكاس ألنواع الوظائف التي تشغلها النسبة الصغيرة من
النساء الالتي يعملن في المنطقة .وتميل هذه الوظائف

التأثير على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

أثرت تدابير التباعد االجتماعي ،وانقطاع األنشطة
االقتصادية وإعادة فتح األعمال بشكل متقطع ،بشكل
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السكان بميزة حماية اجتماعية واحدة على األقل،
تتراوح بين  4في المئة في اإلمارات و 82في المئة في
51
السعودية.
وكانت وتيرة توسيع رقعة التغطية بطيئة ،حتى
خالل تفشي الجائحة ،مع وجود بعض االستثناءات مثل
لبنان ،حيث ازدادت بأكثر من  10نقاط مئوية بين
 2018و .2020وفي مصر ،بقيت التغطية على حالها بين
عامي  2016و 36.9( 2020في المئة) .أما في البحرين،
ْ
عامي
فازدادت التغطية بنسبة  3نقاط مئوية فقط بين
ْ
 2019و .2020وفي فلسطين ،ارتفعت التغطية بواقع
نقطتين مئويتين في الفترة نفسها .وفي قطر ،ارتفعت
من  4في المئة في  2018إلى  4.3في المئة في .2020
وفي بعض البلدان كانت البيانات متوفرة لعام واحد
فقط لكنها ظلت منخفضة ،خاصة في السودان ( 9.3في
المئة في  )2020واإلمارات ( 3.5في المئة في .)2020
وربما يعزى تأثر التغطية في بلدان مجلس التعاون
الخليجي جزئ ًيا إلى وجود شريحة كبيرة من الوافدين
ضمن سكانها ال يحق لها االستفادة من برامج الحماية
االجتماعية وكل المزايا التي تقدمها دولة الرفاه .وفي
البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات ،ترتبط التغطية
المنخفضة عمومًا بمحدودية الحيز المتاح في المالية
العامة ،واالعتماد المفرط على الدعم اإلنساني القصير
52
األمد والقدرة المؤسساتية المحدودة.

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،
إلى أن المشروعات الصغرى كانت األكثر احتماال ً
لإلغالق بسبب الجائحة وأن الشركات الصغيرة أعلنت
تأثرها الكبير على صعيد تغيرات اإليرادات بحلول الربع
األول من عام  45.2021وفيما يخص الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،فكان من المرجح أن يتعافى أولئك الذين
تكيفوا وكانوا قادرين على التحول إلى العمل عن بعد
أو إلى التجارة اإللكترونية بشكل أسرع.
ووضعت جميع البلدان في المنطقة آليات للتخفيف
من آثار الجائحة ولدعم المشروعات الصغرى والصغيرة
والمتوسطة ،والتي تتعلق بشكل أساسي بتخفيف
التحديات المتعلقة بتوفير السيولة لها ،وتأجيل دفع
الضرائب والرسوم وخطط حماية العمالة والوظائف.
وعلى الرغم من إعادة االفتتاح التدريجي التي لوحظت
منذ أيار/مايو  -حزيران/يونيو  ،2020ال يزال العديد
من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في
المنطقة يكافح من أجل التعافي.

50

االستجابات للحماية االجتماعية

ّ
شكلت الحماية االجتماعية إحدى األدوات الرئيسية
للحكومات في استجابتها للصدمة التي تسببت بها
الجائحة لألسر والشركات 46.وجرى توسيع العديد
48
من برامج الحماية االجتماعية سواء رأس ًيا 47أو أفق ًيا
وطبقت برامج جديدة لحاالت الطوارئ ،وحشد التمويل
الالزم لتلبية الطلب المتزايد.
ووفق تقديرات أداة تعقب االستجابة العالمية
لكوفيد 19-من منظور النوع االجتماعي التابعة لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،وصل إجمالي عدد تدابير
الحماية االجتماعية في الدول العربية إلى  200خالل
عام  ،2020من ضمنها  2في ليبيا و 3في اليمن و 4في
ً
وصواًل إلى  18في تونس ودولة فلسطين و26
السودان
في األردنّ .
وقدرت أداة تعقب حزمة التحفيز لمواجهة
أزمة كورونا الخاصة باإلسكوا أن عدد تدابير الحماية
في الدول العربية بلغ  174وتراوح بين  1في الصومال
ً
وصواًل إلى  17في البحرين و 19في
و 2في قطر واليمن
لبنان و 23في مصر.
وارتفعت نسبة األشخاص الذين شملهم برنامج
حماية اجتماعية واحد على األقل في البحرين ولبنان
ودولة فلسطين خالل تفشي الجائحة 49.لكن تغطية
الحماية االجتماعية ال تزال منخفضة في البلدان
العربية حيث تحظى نسبة  40في المئة فقط من

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

ملخص تنفیذي

تشكل جوانب الضعف في الحوكمة والمؤسسات
ً
فضاًل عن
واستمرار النزاعات التي تؤدي إلى النزوح،
عدم المساواة االقتصادية في المنطقة عوامل تساهم في
التجزئة االجتماعية والسياسية بين البلدان وداخلها.
ً
ضعيفا بالمقارنة مع مناطق
كما كان أداء المنطقة
أخرى في العالم في العديد من المؤشرات المرتبطة
بالمساواة بين الجنسين ،ما يقوّ ض مشاركة النساء
الكاملة ومواطنتهن وتمتعهن بالحقوق.
وصحيح أن التماسك االجتماعي المرتبط بالعالقات
ً
مماثاًل للمعدالت
االجتماعية بين المواطنين كان
9

العالمية قبل الجائحة ،غير أن الثقة المتبادلة بين
األشخاص ،التي تتأثر إلى ّ
حد كبير بالثقة بالمؤسسات
ً
معداًل دون المتوسط في المنطقة.
الحكومية ،سجلت
وعرضت األزمات اإلنسانية المتعددة ،والمستويات
المرتفعة من النزوح في المنطقة ،التماسك االجتماعي
لخطر أكبر .وقد أدى النزوح الجماعي للسكان إلى توتر
العالقات بين السكان والنازحين ،ولم يرحب السكان
عمومًا باستضافة النازحين قبل الجائحة 53.وتشير أدلة
جمعت من عدة بلدان عربية في بداية الجائحة إلى
أن النازحين تعرضوا للتمييز المرتبط بفيروس كوفيد-
ً
فضاًل عن العنف الجسدي والخطاب العنصري في
،19
54
هب األفراد
بعض المجتمعات .وفي بعض الحاالتّ ،
والمجتمعات وتحركت الشبكات االجتماعية لمواجهة
الجائحة وتوفير الحماية للمحرومين.
ويعتبر اإلقصاء االجتماعي الناتج عن الفقر واألنواع
المختلفة من عدم المساواة جان ًبا آخر يؤثر على
التماسك االجتماعي في المنطقة .وسجلت المجتمعات
الفقيرة والمحرومة معدالت أعلى من الحرمان من
خدمات الصحة والتعليم الحيوية ،ما قلص من فرصها
تقدمها االجتماعي وقوض حقوقها االجتماعية .وقد
ساهم تفشي كوفيد 19 -بحرمان بعض المجموعات
من الخدمات الصحية والتعليمية األساسية بشكل
أكبر .وينطبق ذلك بشكل خاص على البلدان المتأثرة
بالنزاعات وفي أوساط النازحين ،وكذلك في أوساط
فقرا على مستوى
النساء والفتيات والسكان األكثر ً
البلدان.
وقبل الجائحة ،جعلت موارد المالية العامة غير
الكافية المرضى يتحملون أعباء الرعاية الصحية.
وشكل متوسط اإلنفاق الشخصي  28في المئة من
نفقات الرعاية الصحية الحالية في المنطقة ،بالمقارنة
مع  18في المئة على المستوى العالمي .لكن برزت
في هذا اإلطار تباينات كبيرة تراوحت بين نسبة
منخفضة عند  6.6في المئة في عُ مان ونسبة  81في
المئة في اليمن 55.وشكلت القدرة على تحمل التكاليف
عائ ًقا أمام تلقي الرعاية الصحية الضرورية في بلدان
عدة .وبعض في بعض األحيان تعرض الشرائح السكانية
من غير المواطنين ،مثل العمال الوافدين والالجئين،
56
لإلقصاء من خدمات الرعاية الصحية.
أما عقب الجائحة ،فتأثر القدرة على الحصول على
تأثرا جزئ ًيا بتدابير
الرعاية الصحية واستمراريتها
ً
احتواء الفيروس التي ُاتخذت لمنع انتشاره .وفي
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
ً
فضاًل عن ذلك ،واجهت نسب
عدة أجزاء من المنطقة.
10

مئوية كبيرة من الالجئين والمشردين داخل ًيا صعوبات
متزايدة في الحصول على الرعاية الطبية .فالحكومات
المضيفة في منطقة الدول العربية لم تدمج في البداية
الالجئين ضمن خططها الوطنية لمكافحة كوفيد.19-
غير أن األردن شكل أحد االستثناءات البارزة بعد
إدراج الالجئين ضمن خطته لالستجابة للجائحة منذ
البداية 57.ومن التدابير اإليجابية األخرى المتخذة كان
منح العمال الوافدين الحق بالرعاية الصحية المجانية
في الدول الخليجية أثناء الجائحة.
وفي قطاع التعليم ،كان عدم المساواة واضحً ا قبل
الجائحة فيما بين البلدان وداخلها ،مع وجود قيود
ً
خاصة في الدول المتأثرة بالنزاعات .كما شكل النوع
االجتماعي والدخل األسري والجغرافيا عوامل أخرى
منعت الطالب من الحصول على تعليم نوعي .ومنعت
التكلفة الباهظة للتعليم الخاص في المنطقة الكثيرين
من الحصول على تعليم نوعي ،ما أدى إلى اتساع الهوة
بين التعليم العام والخاص وتعمّ ق عدم المساواة بين
الطالب .وبعد تفشي الجائحة أدى إغالق المدارس
والتحول إلى التعليم عن بعد ،إلى إقصاء شرائح كبيرة
من المجتمع .فعلى سبيل المثال ،لم تتجاوز النسبة
المتوسطة لألطفال المشمولين باالستطالع الذين كانوا
مسجلين في المدارس في الجزائر ومصر واألردن
والمغرب وقطر والجمهورية العربية السورية وتونس
قبل الجائحة ونجحوا في متابعة تحصيلهم العلمي عن
بعد عقب إقفال المدارس  55في المئة 58.يذكر أن نسبة
الطالب الذين تمكنوا من متابعة التعليم عن بعد في
المدارس الخاصة فاقت المدارس الرسمية .وقد عنى
عدم المساواة لجهة النفاذ إلى اإلنترنت بين الدول
العربية وداخلها أن إقفال المدارس خلف آثا ًرا سلبية
ً
ضعفا والمجتمعات
غير متكافئة على األسر األكثر
الريفية والمهمشة ،بما فيها الالجئين وأطفال األسر
المشردة داخل ًيا ،ما زاد احتمال عمالة األطفال والزواج
59
المبكر في أوساط الفتيات.
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
البنية التحتية الرقمية والمعرفة الرقمية ،وعدم
المساواة على الصعيد االجتماعي-االقتصادي 61.وتظهر
الفوارق بين الجنسين في استخدام وسائل التواصل
االجتماعي بوضوح ،حيث تشكل النساء نحو ثلث
المستخدمين فقط في المنطقة 62 .وخالل اإلغالق
الشامل عقب الجائحة ،لجأ الكثيرون إلى وسائل

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام
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ً
بحثا عن األخبار وللتواصل مع
التواصل االجتماعي
اآلخرين .ولعبت وسائل التواصل االجتماعي والمنصات
الرقمية دو ًرا قي ًما في ربط المجتمعات وتسهيل العمل
التطوعي .لكن منصات وسائل التواصل االجتماعي
وفرت بيئة خصبة ً
أيضا للمعلومات المضللة خالل
ً
الجائحة ،ما قوض جهود االستجابة .فضاًل عن ذلك،
ازداد العنف السيبراني ضد النساء خالل تفشي
الجائحة بحيث احتل المرتبة األولى في حاالت العنف
المبلغ عنها في المنطقة .وبحسب دراسة أجرتها هيئة
صرح  60في المئة
األمم المتحدة للمرأة عام ّ ،2021
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
63
المصممة للفتيات في المدارس.
أعمال الرعاية والعنف القائم على النوع االجتماعي

التي شملت  15دولة عربية أفادوا بارتفاع حاالت العنف
في بداية الجائحة 68.وتمثلت األسباب األكثر شيوعً ا
خلف هذا االرتفاع في القيود على التنقل واألزمات
المالية وعدم القدرة على الوصول إلى خدمات الدعم.
كما عرقلت الجائحة اإلجراءات القانونية بحق مرتكبي
أعمال العنف المنزلي .وتجدر المالحظة أن الالجئات
واجهن بشكل خاص خطر الوقوع ضحايا العنف
المتزايد .ومن المرجح أن يكون العنف ضد األطفال
ارتفع ً
أيضا .في هذا السياق ،أظهرت دراسة في مصر
زيادة ملحوظة في العنف ضد األطفال خالل اإلغالق
عام  69.2020وعلى صعيد الدول العربية ،عززت 11
حكومة ومنظمة مجتمع مدني استجابتها إزاء ارتفاع
حاالت العنف المنزلي ،ما سلط الضوء على ضرورة
70
إيجاد استجابة شاملة لهذه المشكلة.
العمال وحقوق العمل

أثرت جائحة كوفيد 19 -بطرق عدة على العالقات
األسرية ،بما في ذلك ازدياد معدالت الوفاة والمرض
الناتجة عن الفيروس ،إلى جانب القلق واإلجهاد
الناتجين عن خسارة الوظائف وتراجع الدخل ،وتوقف
الخدمات الحيوية في مجال الصحة والتعليم والرعاية
االجتماعية والخدمات القانونية .وتماش ًيا مع االتجاهات
العالمية ،أظهرت العديد من الدراسات البحثية في
المنطقة ارتفاع مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة
األجر ضمن األسر ،إذ ألقي الحمل األكبر على كاهل
النساء ،ما ألحق الضرر برفاههن وفرص حصولهن على
وظائف 64.ووفق بيانات منظمة العمل الدولية ،كرست
النساء وق ًتا أطول ألعمال الرعاية غير المدفوعة األجر
في غرب آسيا وشمال أفريقيا فاق بما يتراوح بين
 5.1إلى  6.2مرة الوقت الذي يخصصه الرجال حتى
قبل الجائحة ،وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط
العالمي البالغ  3.2مرة 65.وساهم غياب سياسات الرعاية
وتوفير خدمات الرعاية االجتماعية والمعايير
االجتماعية المبنية على النوع االجتماعي في تحميل
النساء عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر في
المنطقة بشكل غير متكافئ .وفي حين طبق القليل
من التدابير الحكومية عقب الجائحة لمواجهة هذا
العبء ،أوليت أهمية أكبر لسياسات الرعاية ،وهي
66
خطوة في االتجاه الصحيح.
ويشكل ازدياد حاالت العنف المنزلي في المنطقة
ً
ً
مماثاًل للنمط العالمي السائد  67فعلى
نمطا مقل ًقا
الرغم من أن العنف المنزلي كان مصدر قلق رئيسي
وأساسي في المنطقة قبل الجائحة ،فإن أكثر من نصف
المستطلعين ضمن دراسة هيئة األمم المتحدة للمرأة
ملخص تنفیذي

اختلفت درجة صرامة اإلقفال والقيود المفروضة في
أماكن العمل بين دولة عربية وأخرى بالمنطقة أثناء
الجائحة .فأماكن العمل في العديد من الدول كانت
بطيئة في التحول إلى العمليات اإللكترونية ،ويعزى
السبب عمومًا إلى هيمنة المؤسسات الصغيرة الحجم،
وانتشار العمل غير الرسمي ،واالختالفات في بنية
ً
فضاًل عن عوامل أخرى
اإلنترنت التحتية والنفاذ إليها،
تؤثر في مختلف فئات العمال .وواصل العاملون في
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
الجائحة ،ما أدى إلى ارتفاع اإلصابات وحاالت الوفاة
في أوساطهم 71.كما ازدادت الضغوط ومشاكل الصحة
العقلية ،بخاصة في أوساط العامالت في مجال الرعاية
الصحية .وقد اعترض العاملون في هذا القطاع على
72
ظروف العمل غير اآلمنة في عدة دول.
في عدد كبير من البلدان ،وبخاصة في البلدان
الخليجية ،التي تضم  75في المئة من العمال الوافدين
كبيرا من العاملين
في المنطقة ،يشكل المغتربون جز ًءا
ً
في مجال الرعاية الصحية والتنظيف واألعمال
المنزلية والزراعة وإنتاج المواد الغذائية ووظائف
أساسية أخرى تضمن استمرارية سالسل اإلمداد في
منطقة الدول العربية 73.وفي مختلف أرجاء المنطقة،
بعدما كان عدد كبير من العمال الوافدين يعملون في
أساسا ،تراجعت
ظروف مليئة بالتحديات قبل الجائحة
ً
أثناء الجائحة قدرتهم إلى الحصول الصرف الصحي
والمياه النظيفة ،ما زاد احتمال إصابتهم بكوفيد.19-
كما خفضت رواتب الكثير منهم في حين لم يحص
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البعض اآلخر على رواتبهم 74.وقد أثرت الجائحة على
ظروف عمل العامالت المنزليات اللواتي ازداد حجم
أعمالهن خالل اإلغالق الشامل مع التبليغ عن حاالت
عنف وتحرش ،ما عرض بعضهن لخطر االستغالل
75
واالتجار بالبشر بشكل أكبر.
وفرضت عدة دول عربية تدابير لتحسين ظروف
العمال الوافدين ،ما شكل خطوة إيجابية 76.وتشير هذه
التدابير إلى تغيير مستحب في السياسات الحكومية
نحو توفير معاملة عادلة ومنصفة لهم .وبالنسبة إلى
العمال بشكل عام ،اتخذت بعض التدابير اإليجابية
لمنحهم إجازة مدفوعة األجر تشمل الرواتب الكاملة
ً
فضاًل عن دفع تعويضات للموظفين الذين
والجزئية،
تمّ تسريحهم من العمل 77.لكن الثغرات الموجودة على
صعيد حقوق العمل وحماية العمال جعلت معظمهم
عرضة لعمليات الطرد التعسفي وتعليق دفع الرواتب،
وإجراءات منقوصة على صعيد الصحة والسالمة
المهنية.
وعمو مًا ،أدى عدم المساواة في الحصول على
التعليم والخدمات الصحية لفئات من السكان،
واختالل توازن القوى في المجتمعات واألسر وأماكن
العمل ،إلى إضعاف التماسك االجتماعي .كما يهدد
العبء المتنامي ألعمال الرعاية وازدياد حاالت العنف
القائم على النوع االجتماعي ،في وقت تتسبب فيه
محدودية حقوق العمال بزيادة الخطر المحدق بهم.
مع ذلك ،دفعت األزمة ً
أيضا بالحكومات إلى اتخاذ بعض
التدابير اإليجابية تمثلت في زيادة احتواء الفئات
المحرومة وحمايتها ،ما قد يمهد الطريق أمام إجراء
إصالحات أشمل.

بناء القدرة على مواجهة األزمات والتحول
إلى التنمية البشرية المستدامة
أ ّدى التغير المناخي المترافق مع أزمات اجتماعية-
اقتصادية الذي شهده العالم خالل العقد الماضي إلى
مستويات غير مسبوقة من الضعف وانعدام االستقرار
في السنوات التي سبقت جائحة كوفيد 78.19-فخالل
الفترة الممتدة بين عامي  2006و 2010على سبيل
المثال ،وقبل اندالع انتفاضات الربيع العربي التي
تزامنت مع األزمة المالية العالمية األخيرة ،شهدت
المنطقة إحدى أسوأ موجات الجفاف منذ نحو ألف
عام 79.واليوم ،يرزح العالم مجددًا تحت وطأة تداعيات
التغير المناخي واألزمات االجتماعية-االقتصادية
المترافقة مع تحديات تطال بشكل خاص المجتمعات
الفقيرة والضعيفة التي تهدد األزمة المناخية حياتها
وسبل عيشها.
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وال يزال عدد كبير من بلدان المنطقة يواجه
أزمات مطولة ناتجة عن الجفاف وانعدام األمن الغذائي
والمائي ،حيث سجل عاما  2020و 2021درجات حرارة
من بين األعلى في تاريخ المنطقة .كما اندلعت حرائق
هائلة في الغابات وموجات جفاف حادة غير معهودة
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 جزئ ًيا إلى التغير المناخي 80.وقد تأثرت البلدان
الهشة والمتأثرة بالنزاعات بشكل خاص بالتغير
المناخي ،ما أدى إلى تنامي الوعي في أرجاء المنطقة
بالتهديد الذي يطرحه على السالم واألمن والتعافي
81
الطويل األمد من األزمة.
ويطرح تزامن حالة الطوارئ المناخية مع جائحة
كبيرا أمام المنطقة ،لكن ال يجدر
كوفيد 19-تحديًا
ً
بصناع القرار التركيز على الجائحة والتغاضي عن
تداعيات التغير المناخي المتفاقمة .بل على العكس،
يجب أن يكون ذلك بمثابة صيحة إنذار بطبيعة
األزمات المعقدة والمتعددة األبعاد التي تضرب المنطقة،
تعاف قادرة على
والحاجة إلى المضي قدمًا بمسارات
ٍ
مواجهة أزمات التغيرات المناخية والبناء بشكل أفضل
من خالل حلول متكاملة تواجه التغير المناخي
82
آن معًا.
والجائحة في ٍ
التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

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

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام
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النجاحات التي حققتها منطقة الدول العربية خالل
السنوات القليلة الماضية .فمنذ األزمة االقتصادية
عامي  2008و2009
الرئيسية األخيرة التي وقعت بين
ْ
وانتفاضات عام  ،2011عمد العديد من البلدان إلى
زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة ،في
إطار استراتيجيتها للتعافي .وارتفعت قدرات الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح بواقع  10أضعاف خالل العقد
الماضي ،من قدرة مجمعة تناهز  0.5جيجاوات
في  2008إلى حوالي  7.2جيجاوات بحلول ،2018
85
وواصلت منحاها التصاعدي هذا في .2020-2019
ّ
ومع ذلك،
تشكل الطاقة المتجددة  7في المئة فقط من
إجمالي الطاقة ،في حين تتأتى نسبة  2-1في المئة فقط
من الشمس والرياح .وعليه ،وعلى الرغم من مكانة
المنطقة بوصفها أكبر جهة تستقبل أشعة شمسية ،ال
تزال القدرة على االستفادة من هذا األصل االستراتيجي
في مراحلها األولى .غير أن المسار التصاعدي الذي
شهده العقد الماضيّ ،
أساسا
مثل تطو ًرا إيجاب ًيا ويرسي
ً
للبناء عليه في السنوات المقبلة .كما تدرس بلدان
في المنطقة إمكانية استخدام الهيدروجين األخضر،
ً
بدياًل عن
المنتج من خالل مصادر طاقة متجددة،
86
الوقود األحفوري.
وشكلت خطط العمل الوطنية للطاقة المتجددة،
أساسا
التي وضعت خالل السنوات القليلة الماضية،
ً
مه ًما لزيادة استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة.
فحال ًيا ،تؤسس األهداف الطموحة والسياسات
المبتكرة المعتمدة في أرجاء المنطقة قاعدة لجذب
االستثمارات الخاصة ،وإصالح دعم الطاقة وإقامة
87
مؤسسات ومناطق تنموية تعمل بالطاقة المتجددة.
وقد حددت بلدان المنطقة هدفًا تراكم ًيا يتمثل بإنتاج
 190جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول ،2035
وهو مستوى من المتوقع أن يشكل  30في المئة من
88
النمو العالمي للطاقة المتجددة.
ويعزز النمو الذي حققته المنطقة على صعيد
القدرة اإلنتاجية من الطاقة المتجددة خالل العقد
الماضي تطلعاتها لالبتعاد عن نموذج التنمية القائم
ّ
والحد من كثافة االنبعاثات
على الوقود األحفوري،
الكربونية الناجمة عن النمو ،وتوسيع قدرة حصول
المجتمعات المتضررة باألزمات على الطاقة .غير
أن الحفاظ على هذا الزخم القوي في إطار التعافي
االجتماعي-االقتصادي من كوفيد 19-سيتطلب تدابير
إضافية بحيث ال تؤدي هشاشة الدول االقتصادية
أثناء خروجها من الجائحة إلى خسارة مكاسب

محققة بشق األنفاس على صعيد توسيع استخدام
الطاقة الشمسية.
حماية األنظمة البيئية والحفاظ على استدامتها

لما كانت منطقة الدول العربية تفتقر إلى الموارد،
فحري بها الحفاظ على أنظمتها البيئية صونًا لصحة
المجتمعات ورفاهها .وكانت األنظمة البيئية في
أرجاء المنطقة ترزح تحت وطأة ضغوط متنامية
خالل السنوات القليلة الماضية .فأكثر من ألف نوع
مهدد اليوم ،معظمها "مهدد بشدة باالنقراض" 89.وقد
تعرضت المجتمعات واألنظمة البيئية التي تعوّ ل عليها
في كسب الرزق من جراء الضغوط المتنامية التي
ال تستكين والناتجة عن الحرب والتوسع العمراني
والتصنيع وتغير المناخ.
تعرض األنظمة البيئية المتدهورة هذه األنواع
وال ّ
90
للخطر فحسب ،بل تهدد صحة البشر ورفاههم.
فعندما تدهم الضغوط الموائل الطبيعيةُ ،تدفع الحيوانات
إلى االقتراب من المجتمعات البشرية ،ما يزيد خطر
انتقال األمراض الحيوانية المصدر .وبالتاليُ ،تعتبر
إجراءات تعزيز استخدام األنظمة البيئية وإدارتها
ّ
للحد من خطر تفشي
بشكل مستدام ضرورية
األمراض الحيوانية المصدر في المستقبل ،سواء على
صعيد المنطقة أو عالم ًيا.
وخالل البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد،19-
يجب إيالء األولوية لتحسين السياسات والمؤسسات
التي تحمي شبكات األمان البيئية ،التي تضمن
ً
فضاًل
بدورها تنمية بشرية مستدامة في المنطقة،
عن الصحة والرفاه .وال ّ
بد من اتخاذ التدابير الالزمة
لتوفير حماية موسعة واستخدام مستدام لألنظمة
البيئية في أرجاء المنطقة ،بما في ذلك نظم الوديان
واألهوار والمستنقعات والواحات واألنظمة البيئية
الفريدة في المناطق الجافة والجبال والسواحل
بالمنطقة .حيث تضم هذه األنظمة األنواع المهددة
ً
فضاًل عن األصول الضرورية لتوفير سبل
في المنطقة
العيش في المجتمعات ورفاهها.
الحفاظ على المياه وإدارة النفايات

ملخص تنفیذي

يُعتبر األمن المائي من أبرز أولويات المجتمعات وال
سيما بالنسبة إلى الفقراء .وقد أتت جائحة
بمثابة تذكير صارخ بمحورية المياه في تعزيز قدرة
المجتمعات على مواجهة األزمات ،إذ إنها أسفرت عن
زيادة قدرها  5في المئة في الطلب على الماء ،في عام
كوفيد19-
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 ،2020نتيجة لممارسات النظافة الصحية المتزايدة ،ما
أساسا 91.حيث
زاد الضغوط على إمدادات المياه النادرة
ً
ال يحصل الشخص العادي في المنطقة سوى على ُثمن
المتوسط العالمي للموارد المائية المتجددة للشخص
الواحد ،في حين تعاني  18من أصل الدول العربية
البالغ عددها  22ندرة في المياه 92.كما يفتقر أكثر
من  70مليون شخص إلى إمدادات المياه المنتظمة
ً
فضاًل عما يتجاوز  26مليون نازح سواء
في المنازل،
93
داخل البلدان المتأثرة بالنزاعات أو منها .وتجدر
المالحظة أن معظم المسطحات المائية في المنطقة
عابرة للحدود ،ما يطرح تحديات إضافية على صعيد
إدارتها ويستوجب التعاون بين البلدان للحفاظ على
االستدامة .وقوّ ض نقص إمكانية الحصول على المياه
قدرة المجتمعات على منع انتشار كوفيد ،19-وقدرة
المرافق الصحية على توفير خدمات الطوارئ .ويتسم
الوضع بالسوء الشديد في البلدان المتأثرة بالنزاعات،
حيث أدى تدمير األنظمة المائية إلى تفشي الكوليرا
وأمراض أخرى.
كما ّ
يهدد نقص إمكانية الحصول على المياه تحقيق
ُ
عنصرا
أهداف التعافي األشمل ،حيث تعتبر المياه
ً
أساس ًيا في الزراعة والتصنيع وأنشطة الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم .فالطلب على المياه آخذ
في االزدياد في أرجاء المنطقة ،ومن المتوقع أن يبلغ
العجز  75.4مليار متر مكعب بحلول العام ،2030
في ارتفاع كبير عن مستوى  28.3مليار متر مكعب
المسجل عام  94 .2000وبسبب الجائحة ،توجهت
األنظار نحو خدمات إدارة النفايات .فالحاجة إلى
التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية ارتفعت بشكل
كبير 95إلى جانب ازدياد استعمال معدات الحماية
البالستيكية وتلك التي تستخدم لمرة واحدة 96.فخالل
العامين الماضيين ،جرى استعمال مليارات األقنعة
والقفازات في أرجاء المنطقة ،مما يهدد األنظمة البيئية
97
في المياه العذبة والبحار.
دعم اإلجراءات المحلية وتمكينها

تتحمل الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع عبء
تداعيات كوفيد 19-على الصعيد االجتماعي-االقتصادي
واالتجاهات السائدة على صعيد التغير البيئي .وعلى
الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية التعاون عن كثب
كي تتمكن منطقة الدول العربية من صياغة استجابة
فعالة على الصعيدين .مع ذلك ،يتمّ تنفيذ العديد من
مبادرات االنتقال األخضر في أنحاء المنطقة على
المستوى الوطني عمومًا من دون انخراط محلي فعال.
فالمبادرات المحلية الجارية غال ًبا ما تكون منفردة،
14

كما أنه ناد ًرا ما تتمّ االستفادة من نجاحها لتحقيق آثار
أوسع نطاقًا.
وسيتحدد الطريق إلى المستقبل عبر الجيل الجديد
من مبادرات التحول األخضر ،التي تعالج المخاطر
الممنهجة في المنطقة .وفي معرض بناء القدرات
المناسبة للعمل ،ال ّ
بد من التركيز على المستويين
المحلي وما دون الوطني وليس فقط على مقاربات
تقليدية إزاء المبادرات الوطنيةُ .
وتعتبر زيادة التركيز
على العمل على المستوى ما دون الوطني ،المترافق مع
تعاف
حلول متكاملة قائمة على أساس المناطق لضمان
ٍ
اجتماعي-اقتصادي محلي من كوفيد ،19 -الوسيلة
األفضل لضمان قدرة البنية التحتية المحلية الجديدة،
ومستويات معيشة األفراد القائمة على الموارد ،على
مواجهة أي آثار مستقبلية للتغييرات البيئية .وفي
حين ُت ّ
عد القوانين والسياسات الوطنية حول التغير
المناخي والطاقة والنظم أساسية إلقامة بيئة مناسبة
للعمل المناخي ،وتحديد المسؤوليات ذات الصلة،
تبقى السياسات واإلجراءات المحلية ضرورية لتحقيق
ً
وصواًل لعام .2030
النتائج على مدى السنوات القادمة
وعلى الرغم من وجود ثغرات في دمج الحلول
الخضراء ضمن خطط التعافي على المستوى الوطني،
تبقى الفجوات أكبر حتى على المستوى دون الوطني.
فالتحديات والفرص المرتبطة بمسائل مثل التغير
المناخي ،وإمكانية الحصول على الطاقة ،وانعدام
األمن المائي تتأثر ،إلى ّ
حد كبير ،بالسياقات والجهات
الفاعلة المحلية .وتدار معظم الخدمات البيئية التي
يعوّ ل عليها األفراد ،مثل الطاقة والمياه والخدمات
المائية ،من قبل حكومات محلية وتابعة لشركات
ً
ارتباطا وثي ًقا بفرص التحول
عامة أو خاصة ،وترتبط
األخضر .فعلى سبيل المثال ،تتأثر الحصص الضخمة
من انبعاثات الكربون واستعمال الطاقة بالسلوك
االقتصادي المحلي ،على الرغم من أن كافة اإلجراءات
المتخذة في المنطقة المتعلقة بالتكيّف المناخي وإدارة
المياه تقري ًبا ،مصممة لتناسب إلى ّ
حد كبير السياقات
المحلية الخاصة باستعمال األراضي وحدة الجفاف.

ٍ
تعاف يشمل الجميع ويعزز
نحو
القدرة على مواجهة األزمات
من أجل ضمان تعافي منطقة الدول العربية بشكل
سليم من أثر الجائحة ،ال ّ
بد من بذل جهود أكبر
ً
ضعفا وتمكين المواطنين،
لحماية الفئات األكثر
وتعزيز حقوق اإلنسان ،وضمان سيادة القانون ،وتعزيز
فعالية األنظمة واستجابتها .غير أن العقود االجتماعية
القديمة بين الدول والمواطنين ال تزال تعيق إحالل
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السالم والعدالة واالستقرار .وتحتاج بلدان المنطقة
إلى عقد اجتماعي جديد يشمل الجميع بدون استثناء،
ويبني مؤسسات أكثر قدرة على مواجهة األزمات
واحتواء وخضوعً ا للمساءلة ،ويوسّ ع نطاق الحريات
98
واإلمكانات البشرية.
ويمكن لعقد اجتماعي جديد إرساء أسس توطيد
العالقات المبنية على الثقة بين الدولة والمجتمع
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
ّ
وتعزز قدرات تحليل النزاعات
تس ّهل الحوار الوطني،
ومنع اندالعها .وتعتبر إعادة إحالل السالم ،والحد من
النزاعات ،شرطين أساسيين للتعافي ومواجهة األزمات
والتنمية البشرية المستدامة.
وبالفعل ،تطرح الجائحة فرصة أمام البلدان لتقييم
إمكاناتها وتعزيزها وإحداث تغييرات هيكلية للتكيف
مع الصدمات الناشئة ،بما فيها أثر الحرب الدائرة في
ً
فضاًل عن أي صدمات وكوارث مستقبلية.
أوكرانيا،
ولتحقيق ذلك ،على الدول العربية التحرك بسرعة
وحزم وعلى نطاق واسع.
وتدعو التوصيات العامة الواردة في هذا التقرير
تعاف يشمل الجميع ويعزز القدرة
الرامية إلى تحقيق
ٍ
على مواجهة األزمات ،إلى توسيع الفرص المتاحة أمام
الجميع .وإذا إنها تستند إلى التوصيات المحددة الكثيرة
المرتبطة بمواضيع تمّ التطرق إليها ،فهي تشمل:
بغية المضي قدمً ا في مسار إقامة حوكمة خاضعة
للمساءلة وسريعة االستجابة ،يمكن للدول العربية
بناء هياكل مؤسسية فعالة للتعامل مع الصدمات
والكوارث المستقبلية .وفي حين قد تملك بعض
هذه الدول العربية القدرة على القيام بذلك ،فإنه
يتعين على دول أخرى معالجة أوجه القصور
المؤسسية التي تشوبها ورفع جهوزيتها وزيادة الثقة
بحكوماتها .وتتطلب إعادة بناء الثقة بين المواطنين
والحكومة عملية تشمل الجميع وتكفل الحريات
وترسخ حقوق اإلنسان وسيادة القانون .ومن خالل
إشراك كافة األطراف  -بما فيها الحكومات المحلية
والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين عمومًا
تعاف شامل بوتيرة
 يمكن للحكومات دعم تحقيقٍ
ّ
أسرع .ويمكن لزيادة مشاركة الشعب أن تعزز الثقة
والشرعية السياسية ،كما ينبغي للحكومات المحلية
أن تقود دفة تطبيق سياسات التنمية البشرية ،وتقديم
الخدمات ومكافحة الفقر والالمساواة.

ملخص تنفیذي

بغية المضي قدمً ا نحو اقتصادات متنوعة تعزز القدرة
على مواجهة األزمات وتكون أقل عرضة للتأثر
بدورات السلع األساسية وتقلبات االقتصاد الكلي،
ال ّبد من االنتقال إلى استخدام السلع والخدمات
العالية اإلنتاجية وتوسيع نطاق التجارة من خالل
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
فرصة متساوية أمام كافة الشركات والمستثمرين
المحليين واألجانب والصغار منهم والكبار على السواء
وتحسين إمكانية الحصول على التمويل .كما يمكنها
تعزيز اإلدارة المالية العامة من خالل تحسين إدارة
الضرائب والموازنة وزيادة اإلنفاق االجتماعي لحماية
ً
ضعفا.
الفئات الفقيرة واألكثر
بغية المضي قدمً ا نحو مجتمعات متماسكة وشاملة،
تستلزم أي مقاربة شاملة لتخطي االنقسامات
واالستثمار في الرعاية االجتماعية وبناء الرعاية
والتضامن اتخاذ خمسة إجراءات ذات أولويةً .
أواًل،
يستلزم االستثمار في الرعاية االجتماعية والرعاية
الصحية والتعليم ،الذي يعتبر حجر زاوية لبناء الثقة
والتضامن ،إجراء اإلصالحات الضرورية لضمان تكافؤ
فرص الوصول إلى الخدمات االجتماعية ،ومواجهة
ً
ضعفا ،والتصدي
العوامل التي تستثني الفئات األكثر
للفساد وزيادة التعاون مع المجتمعات داخل البلدان.
ثان ًيا ،االستثمار في مبادرات تعزيز التماسك االجتماعي
ومراقبة كافة أشكال التمييز والممارسات المضرة
والعنف ،بما فيها العنف القائم على النوع االجتماعي
في المجاالت الخاصة والعامة واإللكترونية والتصدي
ً
ثالثا ،رفع القيود المفروضة على المشاركة
لها.
المدنية وتشكيل النقابات في مكان العمل ،لتعزيز
حماية كافة العاملين بما يشمل الوافدين والالجئين.
رابعًا ،معالجة اختالالت الموازين داخل األسر من
خالل إصالح قوانين التمييزية على أساس النوع
االجتماعي ،واالستثمار بشكل مناسب في سياسات
وخدمات الرعاية بما قد يعود بالفائدة على النساء.
خامسا ،ضمان اإلدماج العادل للفئات المستثناة تقليديًا
ً
في كافة جوانب التعافي ،وال سيما النساء والوافدين
والالجئين وذوي االحتياجات الخاصة.
ً
منعطفا بالغ األهمية
ويمكن للجائحة أن توفر
للخروج من معمعة اإلصالحات المجزأة ،ونموذج
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التنمية المحدود الذي ساد خالل العقود الماضية،
وانتهاج نموذج تنمية أكثر شمولية وإنصافًا يضع
الرعاية والتضامن والتماسك االجتماعي في صلب
مساعي التعافي .وسيسهم ذلك في تعزيز القدرة على
مواجهة األزمات ضمن المجتمعات العربية لمواجهة
الصدمات المستقبلية ،وإتاحة الفرص أمام الجميع.
بغية المضي قدمً ا نحو تنمية بشرية مستدامة،
يمكن للدول إدراج حلول خضراء ضمن تدابير
فعليا بتطبيقه.
التعافي ،وهو أمر بدأت بعض الدول ً
كما على الدول تحديد التدابير الالزمة للحفاظ على
زخم االنتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيزه ،إلى جانب
زيادة االستثمارات في وسائل النقل والبنية التحتية
ّ
وسد الفجوات على صعيد خدمات المياه
الخضراء،
وإدارة النفايات ،ودمج حلول االقتصاد الدائري ضمن
التنمية المحلية .وبإمكانها العمل نحو استعادة التوازن
البيئي وحماية األنظمة البيولوجية .ومتى وضعت
الخطط المناسبة ،يمكن لتدابير التعافي األخضر خلق
مصادر جديدة ومستدامة لإليرادات واستحداث فرص
عمل خضراء وتعزيز قدرة صمود المجتمعات واألنظمة
البيئية التي تعوّ ل عليها في معيشة الناس وكسب
أرزاقهم .وخالل بناء القدرات المناسبة للعمل ،ال ّ
بد
من التركيز على المستويين المحلي ودون الوطني
وليس فقط على مبادرات تقليدية على الصعيد الوطني.
ويمكن للعمل على المستوى دون الوطني ،المترافق مع
تعاف
حلول متكاملة قائمة على أساس المناطق لضمان
ٍ
اجتماعي-اقتصادي محلي من كوفيد ،19-أن يضمن
قدرة البنية التحتية المحلية الجديدة ،ومستويات
معيشة األفراد القائمة على الموارد ،على مواجهة أي
آثار مستقبلية للتغييرات البيئية.

تركيزا متز ً
ً
ايدا على إعادة تعريف االفت راضات
الماضي
األساسية التي تكمن وراء العقود االجتماعية القائمة،
بما في ذلك طبيعة مؤسسات الدولة ونماذج النمو
والقيم العامة .وفي سياق أزمة المناخ ،تدعو العديد
من األصوات ً
أيضا إلى إب رام عقد اجتماعي جديد قائم
على نموذج التنمية المرتكز على الطبيعة ،وأنظمة
101
المساءلة ،والعدالة ،والمواطنة البيئية.
سيفرض التحول إلى عقد اجتماعي قائم على الطبيعة
تحو ًاًل في قيم ونماذج التنمية .وتتطلب الطبيعة المعقدة
ومتعددة المجاالت للمخاطر اليوم النظر إلى ما بعد ال ُنهج
القطاعية الضيقة لصنع الق رار وبناء نماذج وسياسات
تنموية جديدة متمحورة حول البشر والطبيعة .يمكن
أن يحفز هذا التحول في المنظور التحول من نموذج
التنمية الموروث القائم على التوجه االستخالصي
والزبائني إلى نموذج يأخذ األنظمة االجتماعية-البيئية
المعقدة باالعتبار ويقوم على الفرص المتساوية.
الحلول متوفرة ،ولقد تم تطوير العديد منها واختبارها
في المنطقة .وبإمكان الدول العربية ،إذا عملت
بتصميم ،أن تعيد ضبط مسار التنمية الحالي بالكامل
وتوجيهه نحو مسار أكثر منعة وشمولية للجميع،
يستطيع مواجهة األزمات المستقبلية بفعالية أكب ر.

نحو عقد اجتماعي جديد
تذكرنا شدة الجائحة بأن نماذج التنمية الحالية غير
مستدامة 99.وتتمثل إحدى العبر الرئيسية التي يمكن
استخالصها من الجائحة بما يلي :تعتمد القدرة على
حل األزمات المعقدة التي تؤثر على العالم اليوم وتفادي
األزمات المستقبلية على القدرة على إعادة ضبط
العالقة بين المواطنين والدولة وعالقتنا مع الطبيعة.
ً
تحديدا فرصة إلعادة النظر في طبيعة
تمثل هذه األزمة
العقد االجتماعي في المنطقة ونماذج التنمية األساسية
التي كانت متواطئة بطرق عديدة في تطور أوجه
الضعف التي تؤدي إلى تكرار األزمات.
أصبحت العقود االجتماعية هشة في جميع أنحاء
المنطقة ،مع تراجع ثقة الناس بالدولة 100.شهد العقد
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الفصل األول

مقدمة

يقيّم تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  2022تأثير
جائحة كوفيد 19-على الدول العربية وتبعاتها المتعاقبة
على مسار التنمية المستدامة في المنطقة .فعلى الرغم
من مرور أكثر من عامين على تفشي الجائحة في
المنطقة والعالم ،ما زالت تأثيراته على آفاق التنمية في
العالم العربي تتجلى حتى اليوم.
في هذا اإلطار ،يستعرض التقرير وضع التنمية
البشرية في الدول العربية ،ويحلل تأثير جائحة
كوفيد 19-على األنظمة والمؤسسات والعالقات ،استنادًا
إلى كافة أبعاد القدرات والتنمية البشرية المتعلقة
بالحوكمة واالقتصاد والمجتمع ،سيما وأن هذه األبعاد،
ً
كبيرا من
حيزا
بوضعها القائم قبل الجائحة ،شغلت
ً
جهود استجابة المنطقة وتعافيها .وفي الوقت نفسه،
يقيّم التقرير كيفية تأثير هذه الصدمة العالمية على
العالم العربي ،وكيف تعاملت البرامج القائمة وتدابير
االستجابة مع األزمة الصحية ،انطالقًا من منظور جهود
التصدي لما بعد الجائحة والتعافي .كما يناقش بالتفصيل
التداعيات األوسع المترتبة على الحكومات واالقتصادات
ً
إضافة إلى مناقشة آفاق
والمجتمعات في المنطقة،
التعافي القادر على مواجهة األزمات.
مع أن التحليل الذي أجري لدواعي هذا التقرير قد تم
قبل بدء الحرب في أوكرانيا وظهور تبعاتها على الدول
العربية ،إال أن إطاره قادر على تعزيز فهم الصدمات
واألزمات بشكل عام وليس ضمن حدود كوفيد19-
وحده .ومن شأن استراتيجيات التعافي التي تتبع النهج
المب َّين في هذا التقرير أن تكون وسيلة تستعين بها
البلدان لتنمية قدرتها على مواجهة الصدمات الناشئة
األخرى ،مثل تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة
والغذاء في الكثير من مناطق العالم ،سيما وأن هذا
التأثير يطرح صعوبات خاصة أمام البلدان المستوردة
للنفط في المنطقة .ومن خالل التركيز على سياسات
اقتصادية وآليات حماية اجتماعية تشمل الجميع وتعالج
ً
ضعفا،
أوجه عدم المساواة وتقدم الدعم للفئات األكثر
تعاف قادر
وكذلك تجديد المساعي الرامية إلى تحقيق
ٍ
على مواجهة األزمات وأخضر ِّ
يركز على مصادر الطاقة
المتجددة ،تتمكن المنطقة من الصمود بوجه التحديات
الغذائية والمالية ومشاكل الوقود التي برزت عقب
الحرب في أوكرانيا.
ً
في عالم يزداد تداخاًل ،أدى انتشار جائحة كوفيد19-
في العالم ،وما ارتبط به من استجابات ،إلى ظهور نقاط
ضعف جديدة وكشف عن نقاط الضعف القديمة .وفي
ّ
تصدت جهود التعافي لبعض هذه التحديات ،ال بد
حين
من بذل جهود إضافية تنطوي على قدر أكبر من التنظيم
واالستهداف الموجّ ه من أجل الحد من أوجه الضعف
في العالم العربي وسد الثغرات المتعاظمة بين الشعوب
التي تتمتع بتنمية بشرية عالية وتلك التي يُحتمل أن
مقد مة

الركب .فالتفاوتات المتنامية على مستوى
تتخلف عن َّ
ُ
الحوكمة واالقتصاد والمجتمع تتطلب نهجً ا متعددة
األوجه ،وإصالحات جوهرية ،بغية وضع المنطقة على
المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وإيجاد بيئة أنسب تتيح لشعوب المنطقة التمتع بحياة
مديدة وصحية ومنتجة .بيد أن نقاط الضعف الهيكلية
ّ
تحد من التنمية البشرية في المنطقة ،لذا ينبغي أن
تعالج تدابير التعافي نقاط الضعف تلك وأن تنمّ ي القدرة
على التكيف مع المخاطر والصدمات المستقبلية.
تعكس طريقة تعامل الدول العربية مع الجائحة
تنوّع السياقات التنموية في المنطقة – بد ًءا من الدول
المنخفضة الدخل وصوال ً إلى الدول المرتفعة الدخل.
ولقد كانت األنظمة الصحية والهياكل الحكومية
وشبكات األمان االجتماعي ضعيفة في األساس في الدول
الهشة والمتأثرة بالنزاعات ،فزادتها الجائحة وه ًنا .ومن
بين الدول ذات الدخل المتوسط ،نجح األردن ولبنان
وتونس نسب ًيا في التعامل مع الموجة األولى من الفيروس
ولكنها واجهت تحديات متواصلة بعد ذلك .أما الدول
الخليجية ذات الدخل المرتفع ،فقد سجلت أدا ًء أفضل
بفضل توفر الموارد ووجود أنظمة رعاية صحية أفضل،
وتمكنت من التحرك سريعًا لفرض القيود الالزمة لمنع
انتشار الفيروس.
بشكل عام ،واستنادًا إلى أحدث البيانات المتوفرة في
أوائل حزيران/يونيو  ،2022أسفرت الجائحة عن حوالي
 13مليون حالة إصابة مثبتة وحوالي  170ألف حالة
وفاة مثبتة ،فيما كان متوسط المعدل اإلقليمي بحسب
السكان أدنى نوعً ا ما من المتوسطات العالمية .غير
أن المتوسطات اإلقليمية تخفي التفاوتات الكبيرة بين
البلدان :بد ًءا من  380حالة مثبتة لكل مليون شخص
في اليمن ،وصوال ً إلى ً 324
ألفا في البحرين (مقارنة
بمتوسط عالمي يبلغ حوالي ً 69
ألفا) ،ومن  69حالة
ً
وصواًل إلى  2376في تونس
وفاة مثبتة لكل مليون شخص
1
(مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ  .)811عالوة على ذلك،
يبدو أن أداء المنطقة من حيث معدالت التلقيح بقي
دون المستوى المطلوب ،مع متوسط معدل إقليمي يقل
عن المعدل العالمي ،وتفاوت إقليمي مرتفع يتراوح بين
نسبة  1.4في المئة فقط من السكان تلقت الجرعة
الكاملة من اللقاح في اليمن ،وصوال ً إلى  97في المئة في
اإلمارات العربية المتحدة (مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ
 60في المئة).
لكن بالء كوفيد 19-على التنمية البشرية لم يتجسد
من خالل انتشار الفيروس نفسه فحسب ،بل ً
أيضا من
خالل تأثير الضوابط التي وُ ضعت الحتوائه والتدابير
المتخذة للتخفيف من حدة تأثيراته األوسع .فعمليات
اإلغالق العام واإلقفال وقيود التنقل ّ
حدت من حريات
الناس ،في حين أدى االنكماش االقتصادي إلى حرمان
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الكثيرين من مصادر رزقهم ،وإلى الحد من الموارد
العامة المتاحة للرعاية الصحية وشبكات األمان ،خاصة
ً
أصال للخطر.
لألشخاص المعرضين
في بعض الحاالت ،نجحت اإلجراءات الحكومية
السريعة في التخفيف من بعض أسوأ تأثيرات الجائحة
على التنمية؛ وفي حاالت أخرى ،سارعت حركات
التضامن االجتماعي ومنظمات المجتمع المدني إلى
التحرك للتصدي لتحديات الجائحة .ومع ذلك ،تعمقت
أوجه عدم المساواة وأوجه الضعف الهيكلية في
جميع أنحاء المنطقة نتيجة الجائحة ،وسوف يتعين
تعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام لردم الهوة بين أولئك
عال من التنمية البشرية
الذين ينعمون بمستوى
ٍ
وأولئك الذين يُحتمل أن يتخلفوا عن الركب .فوحدها
اإلصالحات الجوهرية وال ُنهج االبتكارية المنسقة قادرة
على إيجاد بيئة مواتية تتيح للناس التمتع بحياة مديدة
وصحية ومنتجة.
سيبقى التفاوت الشديد على صعيد اللقاحات في
بعض أجزاء العالم العربي يطرح التحديات أمام تحقيق
رفاهية اإلنسان وصحة وسالمة الشعوب في الدول
األضعف .ومن المرجح أن يتفاقم هذا الواقع بسبب
الصدمات الحالية والناشئة ،مثل الحرب في أوكرانيا
والعقوبات المفروضة على روسيا ،سيما وأنها صدمات
دائمة التطور ولم يتم تحليلها بالكامل بعد .ولكن ما
يبدو واضحً ا أن النقص الكبير في األغذية الناجم
أثرا بال ًغا على الدول
عن هذه األزمة األخيرة سيترك ً
كبيرا على واردات الحبوب
العربية التي تعتمد اعتمادًا
ً
من منطقة البحر األسود .وستؤدي ندرة المواد الغذائية
وارتفاع أسعارها إلى تعقيد الجهود الرامية إلى توجيه
دفة التعافي ما بعد الجائحة ،وهو ما سيلحق ضر ًرا ّ
أشد
بالدول األضعف وبالفئات السكانية األفقر.

التنمية البشرية وعناصرها
يشير مفهوم التنمية البشرية ،الذي ُطرح للمرة األولى
في تقرير التنمية البشرية المؤثر لعام  ،1990إلى
عملية توسيع نطاق حريات الناس وفرصهم وتعزيز
رفاههم 2.ولهذه الحريات جانبان :حرية الرفاه ،المتمثلة
في الوظائف واإلمكانات؛ وحرية الوكالة على الحياة،
المتمثلة في التعبير عن الرأي واالستقاللية.
فالوظائف هي ما يجد المرء فيه قيمة في أن يكونه
ويفعله – كأن يحصل على التغذية الكافية وأن يتمتع
بصحة جيدة ،وأن يتمتع باحترام الذات ويشارك في
الحياة المجتمعية .أما اإلمكانات فهي مجموعات الوظائف
(الوجود والفعل) التي يمكن للناس تحقيقها .وتشمل
اإلمكانات األساسية الصحة الجيدة والوصول إلى
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المعرفة ومستوى المعيشة المادي الالئق ،وتشكل أساس
دليل التنمية البشرية .ويشير التعبير واالستقاللية
إلى وكالة الناس على حياتهم التي ّ
تمكنهم من الفعل
وتحقيق األهداف أو القيم التي يعتبرونها مهمة.
مع تطور مفهوم التنمية البشرية ،شمل هذا المفهوم
إمكانات أخرى ،مثل القدرة على المشاركة في القرارات
التي تؤثر على حياة المرء أو التحرر من العنف.
كما هو مبين بالتفصيل في اإلطار المفاهيمي (انظر
القسم التالي) ،تسهم مؤسسات المجتمع وظروفه
وجهود البشر الذاتية (أي وكالتهم على حياتهم) في
توسيع إمكاناتهم أو تقييدها ،لترسم بذلك حدود
اإلمكانات البشرية .فاألشخاص الذين يتمتعون بإمكانات
كبيرة ومتطورة يملكون األدوات التي يحتاجونها لجعل
ً
حقيقة واقعة .أما األشخاص
رؤيتهم لــ"حياة جيدة"
الذين يفتقرون إلى اإلمكانات فيكونون أقل مقدرة على
رسم مسارهم الخاص واغتنام الفرص .وبدون اإلمكانات
األساسية ،لن تتحقق القدرات البشرية .وهذا ما ينعكس
في عدم المساواة بما يتجاوز مقاييس الدخل وقد تم
تمثيله في أشكال مختلفة من دالئل التنمية البشرية
المعدلة حسب عامل عدم المساواة.
ً
جديدا
طرح تقرير التنمية البشرية لعام  2020نهجً ا
للتنمية البشرية يأخذ بالعالقة بين التنمية البشرية
والضغوط على كوكب األرض 3،حيث وصف التنمية
البشرية بأنها ّ
تمكن الناس من رسم مسارهم الخاص
واتباعه من أجل عيش حياة ذات مغزى تقوم على تعزيز
الحريات – أي الحرية في تحقيق اإلمكانات الكاملة
لكل حياة بشرية في الحاضر وفي المستقبل  -مقابل
التخفيف من الضغوط على كوكبنا .وقد ذكر تقرير العام
 2020أن تعزيز التنمية البشرية هو السبيل لمعالجة
االختالالت العالمية واالجتماعية.
وكما هي الحال في بقية العالم ،تتأتى نتائج التنمية
البشرية في العالم العربي عن التوتر والتفاعل بين
الخيارات المتزايدة والضغوط على الكوكب وبين
الحريات المتعاظمة والرفاه الجماعي 4.وقد أ ّدت هذه
القوى ،التي تتحكم بها ديناميات السلطة في المنطقة،
إلى نتائج متفاوتة على صعيد التنمية البشرية تختلف
باختالف الدول والمجموعات داخل الدول عندما وقعت
صدمة كوفيد.19-

إطار عمل لفهم مدى هشاشة العالم العربي
أمام الصدمات
يعتبر هذا التقرير أن اإلمكانات البشرية ووكالة اإلنسان
على حياته هي عناصر أساسية لتحسين نوعية الحياة
رهن بالحكومات واالقتصادات
والتنمية البشرية ،وهي
ٌ

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

الشكل  1.1اإلطار المفاهيمي لفهم أثر جائحة كوفيد 19-على العالم العربي
ا ﻷ ﻧﻈﻤــﺔ ا ﻟ
ﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ

ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻜﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﺗﻌﺰز اﻟﻘﺪرات
واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ا ﻷ ﻧﻈﻤــﺔ ا ﻻ ﺟﺘﻤﺎ
ﻋﻴــﺔ
ا ﻟﻌﻘــﺪ ا ﻻ ﺟﺘﻤ
ﺎ ﻋــﻲ

ﺗﻌﺰ ﻳــﺰ
ا ﻟﻘــﺪ ر ا ت
و ا ﻟﺤﺮ ﻳــﺎ ت
ا ﻟﺒﺸــﺮ ﻳﺔ

ﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ
ﺎت اﻟ ﻟﻠﻤﺴــﺎ ء ﻟﺔ
ﻣ ﻌــﺔ

ت

ا

ﺳ ــ
ﺠﺘ
و اﻤ ﻌــﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻤﺎﻴــﻊ
ﻟ
ﻟﻠ ﺠ ﻤ
ﺸ
ـ
ـ
ﺎ
ﻣﻠﺔ

ﻟﻤ

ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮد
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ
دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻓﺘﺤﺪد اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻗﺪرة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ
رﻓﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﺗﻨﻈﻴﻢ
أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ.

ﺣﻴــﺰ

و اﻟﺤ
ا ﻟﺨﺎ ﻜﻮ
ا ﻟﺴﻴﺎ
ﺿ
ﺳــﺎ

ﻜﺔ

اﻟﺼﺪﻣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ا ﻻ ﻗﺘ
ﺼــﺎ د
واﻟﺘﻨ ا ت
ﺎﻓﺴ ا ﻟ
ﻴ

ﻋــﺔ
ﺘﻨﻮ
ﻤ
ﺔ

اﻷزﻣﺎت
واﻟﻨﺰاﻋﺎت

د ﻳ ﻨ ﺎ ﻣ ﻴ ــ ﺎ ت ا ﻟ ﺴ ــ

ﻠﻄﺔ

ﺻﺪﻣﺎت
ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳﻊ
ﺣﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ﺗﺘﺴﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺆاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻹﻧﺼﺎف.

ِّ
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
اﺗﺒﺎع ﻣﺴﺎراﺗﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺣﻴﺎة ﻣﺠﺪﻳﺔ،
ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق
اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻦ
اﻟﻜﻮﻛﺐ.

المصدر :الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية

والمجتمعات (الشكل  .)1.1من هذا المنطلق ،يعاين
التقرير أثر التحديات الهيكلية الموجودة وديناميات
السلطة والتفاعالت مع الحوكمة والهياكل االقتصادية
واالجتماعية وعملية صنع السياسات ،على الجائحة
واالستجابة لها ،وكيف تأثرت بها.
في البلدان العربية كلها ،وعلى غرار كافة البلدان
األخرى ،تؤثر ديناميات السلطة والتفاعل بين المؤسسات
واالقتصادات والمجتمعات على اإلمكانات البشرية،
ومن الممكن أن تزيد أو تقلل من أشكال عديدة من
عدم المساواة .ذلك أن هياكل السلطة غير المتوازنة
تؤدي إلى ظهور قواعد وسياسات ونتائج ّ
تفضل أولئك
الذين يملكون المزيد من القوة .فيشكل هذا الرابط
بين السلطة والتنمية أساس العالقات بين المواطنين
والدولة ،والعمليات التي تكوّن هذه العالقات وتصلحها،
ونتائج التنمية البشرية ً
أيضا.
إذ تقرر ديناميات السلطة النتائج ما بين السالم
والنزاعات ،وهو ما يتجلى في أنماط وسياقات الدول
المختلفة التي تتأثر فيها الحوكمة والسياسات
االقتصادية واالجتماعية بديناميات السلطة وحيز
السياسات العامة وتؤدي إما إلى تصعيد النزاعات أو إلى
مزيد من االستقرار والسالم.
مقد مة

تتفاعل المجموعات التي تتفاوت في درجة السلطة
ً
محاولة التأثير على صنع السياسات ونتائجها التنموية.
فهياكل السلطة غير المتوازنة تؤدي إلى ظهور قواعد
وسياسات ونتائج تعطي األفضلية للذين يتمتعون بقدر
أكبر من السلطة .وتشكل هذه الصلة بين السلطة
أساسا للعالقات بين المواطنين والدولة
والتنمية
ً
5
وللعقد االجتماعي .ومع تغيّر عالقات السلطة ،تتغير
العقود االجتماعية ً
أيضا تبعًا لعوامل كثيرة .فتصورات
المواطنين والمجموعات وتفضيالتهم وأولوياتهم تؤثر
على توقعاتهم من إجراءات الدولة ،وعلى قدرتهم
ً
أيضا .ويُعتبر
على الحصول على التمثيل الصحيح
أساسا لقيام الدولة
التقدم في المؤسسات الرسمية
ً
6
بالنسبة للمؤسسات غير الرسمية وغير الحكومية.
أما ضروب الفساد والمحسوبية والمحاباة ف ُتضعف
ّ
وتعطل عمليات
العالقات بين المواطنين والدول
التنمية ،في حين أن التنويع االقتصادي يوسع الفرص
ويج ّنب االعتماد الكبير على الموارد الطبيعية ويحمي
من ّ
تقلبات الدورات االقتصادية ،كما أنه يعتمد على
ً
محركا
تنافسية القطاع الخاص وقدرته على أن يكون
للنمو المحلي وللتحول.
ً
مجتمعة قوة العقد االجتماعي.
تحدد هذه العوامل
فعندما يتقلص حيز السياسات المخصص للتنمية
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البشرية ،تزداد مخاطر استيالء النخبة على السلطة
والتفكك االجتماعي وعدم المساواة والتمييز .ولكن
حين يتوسع حيز السياسات هذا ،تتسع معه البيئة
المؤاتية للشمول واإلدماج والتماسك االجتماعي
والمساءلة واإلنصاف ،وبالتالي تزداد الفرص المتاحة
أمام تنمية القدرات البشرية وتخفف الضغوط على
الكوكب في الوقت نفسه.
ّ
وفي الدول العربية ،شكلت قوة العقد االجتماعي
ً
عاماًل رئيس ًيا في االستقرار والتعافي أثناء الصدمات
وبعدها .فتاريخ المنطقة ما بعد الحقبة االستعمارية
يحفل بمحطات كثيرة تمت فيها إعادة التفاوض على
العقد االجتماعي سواء بشكل جزئي أو كامل ،وآخرها
االنتفاضات التي اندلعت عام  7.2011فخالل الربيع
العربي ،أدى السخط السياسي واالجتماعي واالقتصادي
والقدرة على تعبئة الناس بأعداد كبيرة إلى إطالق
عملية جديدة للتفاوض على العقد االجتماعي .لكن
ليس واضحً ا ما إذا كانت التأثيرات المستمرة للجائحة
والصدمات الجديدة  -كتلك الناشئة عن الحرب في
أوكرانيا  -تمثل بداية حلقة تفاوض جديدة على
العقد االجتماعي.
ً
عالوة على ذلك ،تتأثر أوجه الضعف االقتصادية
واالجتماعية والطبيعية بكيفية تفاعل البشر مع
الكوكب ،ويؤثر هذا التفاعل بدوره على آفاق السالم
واالستقرار في المنطقة .من هنا ،ال بد من معالجة
دوافع الصراع واألزمات والتشرد في األنظمة البشرية
والطبيعية حتى تتعافى منطقة الدول العربية من
النكسات التنموية المترتبة عن الجائحة وتمضي قدمًا
نحو مستقبل سالم وآمن.
يتضح من تقرير التنمية البشرية لعام  2020أن
البشر جز ٌء ال يتجزأ من األنظمة االجتماعية والطبيعية
(األرض) ،وأن استدامة الكوكب وقدرته على مواجهة
األزمات على المدى الطويل تتطلبان التوافق واالنسجام
بين األنظمة االجتماعية والطبيعية 8.فمن المرجح أن
تتفاقم التهديدات الوجودية مثل تغير المناخ واألمراض
الحيوانية المنشأ مثل كوفيد ،19-وأن االستمرار في
تقويض األنظمة الطبيعية سيجعل التعافي من هذه
الصدمات أصعب.
لذلك ،دعا معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية
ً
إدراكا منه
االجتماعية إلى عقد اجتماعي بيئي جديد،
بأن انهيار العقد االجتماعي سيتسبب في أزمات عالمية
متعددة وانقسامات اجتماعية عميقة مع ازدياد أوجه
عدم المساواة ،في حين أن فشل النماذج االقتصادية في
مراعاة الحدود الطبيعية لكوكب األرض أدى إلى تدمير
البيئة .فأصبح وجود الجنس البشري في خطر نتيجة
ما ترتب عن ذلك من تغيّر مناخي وظواهر جوية حادة
9
وأوبئة صحية.
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من هذا المنطلق ،يستخلص التقرير الدروس من
الجائحة ومن استجابات الدول لتكون هذه المعلومات
مرجعًا يسترشد به أي نموذج تنموي للمنطقة ِّ
يركز
على توسيع اإلمكانات البشرية .والهدف هو قيام أنظمة
بشرية عادلة وشاملة وقادرة على مواجهة األزمات
ً
استدامة مع أنظمة األرض للحد
تتفاعل بشكل أكثر
من تأثير الصدمات المستقبلية وعواقب تغير المناخ.

التأثيرات المترتبة عن جائحة كوفيد 19-على
أوجه الضعف الهيكلية في العالم العربي
يعاين التقرير العالم العربي من منظور التنمية
ً
وتحديدا قدرة الناس على العيش حياة مديدة
البشرية،
وصحية ،واكتساب المعرفة ،وتحقيق مستوى معيشي
ً
أيضا في ظروف التنمية البشرية،
الئق .ويبحث
بما في ذلك وكالة اإلنسان على حياته ،التي يعتبر
أمارتيا سن ( )Amartya Senأنها تعني قدرة الشخص
على المشاركة في األنشطة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية .وتعتبر هذه الوكالة على الحياة مهمة
للغاية في معالجة الحواجز االقتصادية واالجتماعية
والسياسية التي تحول دون تحقيق الحريات بشكل
جوهري .والوكالة على الحياة تعزز المشاركة في
الحياة المجتمعية والنقاش العام والحكم الخاضع
ً
إضافة إلى التمتع باألمن اإلنساني وحقوق
للمساءلة،
10
اإلنسان ورفاه البشر.
ً
متخلفا
قبل تفشي الجائحة ،كان العالم العربي
عن تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة .وعلى
الرغم من شدة وقع الجائحة على التنمية البشرية
متجانسا في كل الدول
في المنطقة ،لم يكن هذا الوقع
ً
العربية ،وقد فاقم أوجه التفاوت الموجودة داخل
الدول وفي ما بينها .وفي ضوء ذلك ،ينبغي أن يكون
هدف تعزيز التنمية البشرية اليوم في صميم المساعي
الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
في المنطقة.
عند تحليل الحياة قبل الجائحة وخاللها في مجاالت
الحوكمة واالقتصاد والمجتمع ،وجد التقرير أن
التحديات الهيكلية المستمرة تقوض في غالب األحيان
قدرة الدول على التخفيف من حدة تأثير الجائحة،
وهذا ما يزيد من نقاط ضعفها .وما لم يتم التصدي لهذه
التحديات المتزايدة ،ثمة خطر بأن تصبح الفئات األكثر
ً
ً
متخلفة عن سواها في المنطقة ،فتفشل الدول
ضعفا
في النهوض بالتنمية البشرية.
وال بد من اإلشارة ً
أيضا إلى أن التحديات الجديدة التي
سببتها الجائحة على مستوى الحوكمة ،واستجابات
الدول التي أعقبتها ،قد فاقمت التحديات القديمة
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القائمة ،ومنها على سبيل المثال ضعف الثقة في
المؤسسات وسيادة حكم القانون ،والقيود المفروضة
على الحيز المدني والحريات اإلنسانية .في الواقع،
لم تكن دول عربية كثيرة جاهزة لمواجهة الجائحة
في بدايتها .وعلى الرغم من بعض النجاحات ،بقي
دور الحكومة المحدود في الرعاية الصحية يسبب
صعوبة في توفير الخدمات الصحية للجميع .وفي بعض
الحاالت ،أدى افتقار الحكومات إلى الشفافية ولجوؤها
إلى إجراءات طوارئ تقييدية خالل الجائحة إلى إدامة
هذه الثقة الضعيفة.
وبالفعل ،كانت المنطقة تواجه تحديات اقتصادية
عدة قبل الجائحة .فاالقتصادات غير المتنوعة ّ
حدت
من إمكانية استحداث فرص العمل ،في ظل انتشار
االقتصاد غير الرسمي على نطاق واسع ،ومحدودية
الحماية االجتماعية .كما أدى الحيز المالي المحدود
وعدم كفاءة نظم اإلدارة المالية العامة إلى ارتفاع الدين
ً
فضال عن ذلك ،تشهد المنطقة أدنى معدالت
العام.
مشاركة المرأة في القوى العاملة وريادة األعمال ،ويقع
العبء األكبر من أعمال الرعاية على عاتق النساء.
وعلى الرغم من بعض الجهود الملحوظة ،كانت تغطية
آليات الحماية االجتماعية ومالءمتها لجهود التعافي بعد
الجائحة متدنية .وفي هذه البيئة ،تراجعت مؤشرات
اقتصادية كثيرة ،وارتفعت معدالت الفقر – ال سيما
ً
ضعفا – وتضررت أعمال المؤسسات
بين الفئات األكثر
الصغيرة وغير الرسمية بشكل خاص.
عالوة على ذلك ،ازدادت بعض األعراف التمييزية
بين الجنسين سو ًءا خالل الجائحة .فقد ازداد عبء
الرعاية غير المتناسب الملقى على عاتق المرأة،
وارتفعت وتيرة العنف القائم على النوع االجتماعي
وعدم المساواة في إمكانية االستفادة من الرعاية
الصحية والتعليم .مع ذلك ،ربما تكون بعض األعراف
االجتماعية قد تغيرت بصورة أكثر إيجابية بالنسبة
للمرأة .وكذلك ،كشفت الجائحة عن قلة توفر خدمات
الرعاية والتدابير الالزمة لدعم عمل المرأة مدفوع
األجر .كما لعبت وسائل التواصل االجتماعي دو ًرا
في التفاعالت مع الحكومة والوصول إلى المعلومات
واستمرار الخدمات األساسية ،مع أنها شكلت ً
أيضا
منصات لنشر المعلومات الكاذبة والتحريض على
ً
فضال عن ذلك،
العنف وإقصاء المجتمعات المحرومة.
تدهورت نوعية النظام التعليمي ،وتضاءلت فرص
المساواة في االستفادة من التعليم ،فأصبحت بذلك
األسر الريفية واألفقر في وضع أسوأ.

مقد مة

ٍ
تعاف يشمل الجميع
رسم المسار نحو
ويعزز القدرة على مواجهة األزمات
تسهم أنماط استغالل األنظمة الطبيعية الحالية وإدارتها
في زيادة الهشاشة عند مواجهة األزمات وإمكانية
التعرض للمخاطر والصدمات في المستقبل .في المقابل،
تتأثر األنظمة االجتماعية بدورها بالضغوط على الكوكب
مثل تغير المناخ والجفاف وارتفاع اإلجهاد المائي ونقص
األغذية وتدهور النظام البيئي واألمراض الحيوانية
المنشأ .من هنا ،يقترح التقرير بناء مسار التعافي من
الجائحة على أساس تدابير خضراء وقادرة على مواجهة
األزمات.
في الواقع ،كشفت االستجابات للجائحة عن الحاجة
إلى إدارة المخاطر المتعددة األبعاد وبناء القدرة على
مواجهة األزمات من خالل حلول متكاملة ومسارات
تنموية تركز على الطبيعة .لذا يجب أن تتبع أنماط
ً
جديدا مراع ًيا
وسياسات التنمية البشرية مسا ًرا
للطبيعة من أجل تحقيق نمو اقتصادي يساهم بقيمة
إضافية ويتحلى بالقدرة على مواجهة األزمات البيئية
من خالل تب ّني مفهوم الحفاظ على الموارد المائية
وترشيد استخدام المياه ووضع استجابات مناسبة
النعدام األمن الغذائي في المنطقة ولالعتماد على
االقتصاد االستخراجي .بذلك ،تصبح المنطقة مؤهلة أكثر
لتوقع المخاطر المناخية والصدمات األخرى والتكيف
ً
أيضا أن تشمل استجابات الحوكمة
معها .وينبغي
المراعية للطبيعة تحسين آليات الوصول إلى المعلومات
والمشاركة واتخاذ القرارات في ما يتعلق بالبيئة.
رصد التقرير أمثلة بارزة على االستجابات اإليجابية
للجائحة في العالم العربي .في بعض الحاالت ،خففت
اإلجراءات الحكومية السريعة من بعض أسوأ اآلثار
المترتبة في مجال التنمية؛ وفي حاالت أخرى ،استنفرت
حركات التضامن االجتماعي ومنظمات المجتمع المدني
بسرعة للتصدي لتحديات الجائحة .وفي حين تستحق
هذه الجهود اإليجابية الثناء ،ال بد من تعزيز اإلرادة
السياسية وااللتزام النظامي من أجل معالجة أوجه
عدم المساواة التي تفاقمت خالل الجائحة .ويجب ً
أيضا
إجراء إصالحات جوهرية على صعيد الحوكمة واالقتصاد
والمجتمع لزيادة فرص التنمية البشرية والقدرات
وتعزيز األمن البشري .وفي هذا السياق ،يحدد التقرير
كيف يمكن للتعافي بعد الجائحة أن يتيح تحقيق تنمية
ً
شمواًل وإنصافًا ،وإرساء توازن أفضل بين
بشرية أكثر
األنظمة االجتماعية والطبيعية.

23

الفصل الثاني

التنمية البشرية وجائحة
كوفيد19-

ّ
خلفت جائحة كوفيد 19-وقعًا مدم ًّرا على التنمية
البشرية وخطة التنمية المستدامة للعام  2030في
العالم بأسره ،حيث أثّرت بسرعة وفي الوقت نفسه
على أبعاد التنمية البشرية كافة – وهي الصحة،
ّ
وتجلى هذا التأثير بشكل
والتعليم ،والفقر ،والعمالة –
خاص في المدن .وكان ً
أيضا لألحداث الشديدة األخرى
التي شهدها العالم خالل العقود القليلة الماضية ،بما
فيها األوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز،
وأنفلونزا الخنازير ،وموجات الحر ،والعواصف العاتية،
تأثير
ناهيك عن األزمة المالية العالمية في عام ،2008
ٌ
على جميع أبعاد الحياة البشرية ،لكنها جاءت بوتيرة
أبطأ ،واقتصرت تأثيرات بعضها على المستوى المحلي.
يقر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأن التنمية
البشرية العالمية عانت في عام  2020من تراجع حاد
وغير مسبوق أبطل كل التقدم المحرز في التنمية
البشرية على مدى السنوات الست الماضية ،وهذه
أكبر انتكاسة من هذا القبيل تحصل منذ ُطرح مفهوم
1
التنمية البشرية للمرة األولى عام ( 1990الشكل .)2.1
يقوم العقد االجتماعي المبرم بين الدول العربية
وشعوبها بعد االستقالل على القبول المتبادل بنموذج
تنمية اقتصادية توفر فيه الدولة التنمية االجتماعية
واالقتصادية ويقايض الشعب فيه المشاركة السياسية
الجزئية والحريات السياسية والمدنية بالوظائف،
والخدمات ،والحماية االجتماعية.

عندما وصلت الجائحة إلى الدول العربية ،كانت
المنطقة تعاني ً
أصاًل من مواطن هشاشة وضعف متعددة.
خطرا على التنمية
فعدم المساواة االقتصادية يشكل
ً
البشرية الشاملة للجميع ،في حين أن عدم المساواة
المكانية يضع عقبات هيكلية تحول دون االستفادة
من الخدمات األساسية وآليات التكيف أثناء الجائحة.
فزادت كل هذه العوامل من عوامل النزاعات وانعدام
االستقرار السياسي والحوكمة غير الخاضعة للمساءلة،
وفاقمت حدتها .وكشفت الجائحة عن تصدعات العقد
االجتماعي في الدول العربية ،وسلطت الضوء على
عدم جهوزية الحكومات ،وأبرزت أوجه عدم المساواة
االجتماعية الصارخة والممارسات غير المستدامة.

سياق التنمية البشرية في العالم العربي
طرح تقرير التنمية اإلنسانية للعام  2020نهجً ا
للتنمية البشرية يتضمن العالقة بين التنمية البشرية
والضغوط على الكوكب 2،حيث وصف التنمية البشرية
بأنها ّ
تمكن الناس من رسم مسارهم الخاص واتباعه
من أجل عيش حياة هادفة تقوم على تعزيز الحريات –
أي الحرية في إطالق العنان لكامل إمكانات كل شخص
في الحاضر وفي المستقبل – مع التخفيف من الضغوط
على كوكبنا .ودعا التقرير إلى عدم االكتفاء بتلبية
االحتياجات بل التطلع إلى تعظيم اإلمكانات والنظر إلى
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الناس باعتبارهم أفراد لهم وكالة على حياتهم يُحدِ ثون
فيها التغيير ،وتقييم إنجازات األشخاص على أساس
قيمهم وأهدافهم .وقد ذكر تقرير عام  2020أن تعزيز
التنمية البشرية هو السبيل لمعالجة االختالالت
العالمية واالجتماعية.
يشدد التقرير الخاص الصادر عن برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي في عام  2022حول األمن البشري
على الحاجة إلى التركيز على أمن الناس ،عبر النظر
إلى ما هو أبعد من حماية الدولة القومية ،إلى حماية
االحتياجات األساسية ،والسالمة البدنية ،والكرامة
اإلنسانية .ويؤكد على أهمية حق كل فرد في التحرر
من الخوف ،والتحرر من الفاقة ،والتحرر من اإلهانة.
ّ
يسلط الضوء على العالقة الوثيقة بين األمن،
وهو
والتنمية ،وحماية األفراد والمجتمعات وتمكينهم،
ً
فضاًل عن الحاجة إلى تقييم التنمية على أساس يتجاوز
َّ
المحققة على صعيد الرفاه وحده ،و ُي َع ّد هذا
اإلنجازات
التقييم ً
َ
المستخدم
أيضا أساس ًيا في اإلطار المفاهيمي
3
إلعداد هذا التقرير.
تتأتى نتائج التنمية البشرية في العالم العربي عن
التوتر والتفاعل بين الخيارات المتزايدة والضغوط على
4
كوكبنا ،وبين الحريات المتعاظمة والرفاه الجماعي.
كان لظهور الجائحة والتدابير المتخذة لمكافحة
أثر كبير على نتائج التنمية البشرية والتقدم
انتشارها ٌ
المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في
العالم العربي (اإلطار  .)2.1فقد كشفت الصدمة عن
أوجه القصور في العقد االجتماعي في الدول العربية
وعن عدم جهوزية الحكومات ،وأظهرت عدم كفاية
الوسائل االقتصادية والمالية والبنى التحتية ،وعدم

ً
فضاًل عن أوجه عدم
استدامة الممارسات المتبعة،
المساواة االجتماعية الشديدة وأوجه الضعف البشرية.
تبرز في العالم العربي مجموعة كبيرة من التحديات
المشتركة المتعلقة بالتنمية البشرية وتحقيق أهداف
5
التنمية المستدامة:
• الفقر (الهدف األول)
• الجوع (الهدف الثاني)
• الصحة الجيدة والرفاه (الهدف الثالث)
• المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس)
• المياه النظيفة والنظافة الصحية ،والطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة (الهدفان السادس والسابع)
• العمل الالئق ونمو االقتصاد (الهدف الثامن)
• الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية (الهدف
التاسع)
• الحياة تحت الماء (الهدف الرابع عشر)
• السالم والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس
عشر)
• البيانات والتمويل والديون (الهدف السابع عشر)
يمكن التمييز بين هذه التحديات بحسب مجموعات
البلدان واألقاليم (الجدول .)2.1
أضرت الجائحة
كما هي الحال في سائر دول العالم،
ّ
ّ
وعطلت التنمية البشرية،
باقتصادات البلدان العربية،
وقوّ ضت المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية
المستدامة .وال يمكن للتعافي االقتصادي وحده أن يدعم
خطة التنمية في حقبة ما بعد الجائحة في المنطقة،
بل تدعو الحاجة إلى تغيير حقيقي ،من خالل تحقيق
إصالحات واسعة النطاق ،وشاملة اجتماع ًيا ،وطويلة

اإلطار  2.1التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة
في  25أيلول/سبتمبر  ،2015اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأعضائها الــ  193خطة التنمية المستدامة للعام
 ،2030حيث وضعت رؤية مشتركة للتنمية ترتكز على حقوق اإلنسان ،واحترام البيئة ،وشمول الجميع ،وحددت أهداف
ً
داعية كل بلد إلى إيجاد سبيله الفريد
التنمية المستدامة والنتائج اإلنمائية التي يمكن قياس تحقيق هذه الرؤية على أساسها،
نحو تحقيق هذه الرؤية.
إن التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة مترابطتان ،ولكنهما ليستا متطابقتين 1.فأهداف التنمية المستدامة هي
عالميا لتقييم التقدم اإلنمائي ضمن إطار التنمية األوسع لخطة  ،2030أفأهداف التنمية المستدامة هي
إطار متفق عليه
ً
عالميا لتقييم التقدم اإلنمائي ضمن إطار التنمية األوسع لخطة عام  ،2030أما التنمية البشرية فهي فلسفة
إطار متفق عليه
ً
ً
وجهة إنمائية ،في حين تصمم التنمية
تحدد أولويات قضايا التنمية وتركيزها .بعبارة أخرى ،توفر أهداف التنمية المستدامة
البشرية الطريق المؤدية إلى تلك الوجهة .وبالتالي ،فإن طريقة تعامل العالم العربي مع التنمية البشرية ّ
تؤثر على المسار الذي
يسلكه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .باإلضافة إلى ذلك ،وكما هو مبين في اإلطار المفاهيمي لهذا التقرير ،ال يمكن
تلقائيا من الضغوط على كوكبنا .وبالفعل ،يعطي دليل التنمية البشرية إثباتً ا
االفتراض بأن زيادة قدرات األشخاص ستخفف
ً
ً
ضغوطا على كوكب
واضحا على عكس ذلك ،فثمة بلدان سجلت أعلى الدرجات في دليل التنمية البشرية وفرضت
تاريخيا
ً
ً
2
األرض أكثر من سواها وعلى نطاق أكبر.
مالحظات:
 .1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016
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 .2برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

الجدول  2.1تصنيف تحديات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة بحسب البلدان واألقاليم
دول الخليج

التحديات

(البحرين ،الكويت ،قطر،
المملكة العربية السعودية،
اإلمارات العربية المتحدة)

البلدان ذات الدخل المتوسط
(الجزائر ،جيبوتي ،مصر،
األردن ،المغرب ،تونس)

البلدان واألقاليم الهشة
والمتأثرة بالنزاعات

(العراق ،لبنان ،ليبيا ،دولة فلسطين،
الصومال ،السودان ،الجمهورية
العربية السورية ،اليمن)

ُيضعف االعتماد الكبير على واردات الحبوب األمن الغذائي (يتمتع
جميع األشخاص ،في جميع األوقات ،بإمكانية الوصول المادي
ٍ
ٍ
ومغذ يلبي احتياجاتهم
كاف وآمن
واالجتماعي واالقتصادي إلى غذاء
الغذائية وتفضيالتهم الغذائية لعيش حياة ناشطة وصحية) (تفاقم
بسبب الحرب في أوكرانيا) (نسبة االعتماد على الحبوب ،متوسط 3
سنوات ،2018-2016 ،أحدث قيمة) ()FAO 2022

← اإلمارات العربية المتحدة100% :
← الكويت98.8% :
← السعودية95.6% :

← األردن100% :
← الجزائر70.8% :
← تونس65.5% :
← المغرب56.9% :
← مصر48.2% :
← جيبوتي97.6% :

← لبنان99% :
← اليمن96% :
← العراق56.8% :

انخفاض كبير (أكثر من  )5%في نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي ،ال سيما في البلدان واألقاليم الهشة والمتأثرة
بالنزاعات ()World Bank 2020

← البحرين-8.5% :
← الكويت-10% :
← عمان-7.5% :
← السعودية-5.6% :
← اإلمارات-7.3% :

← تونس10.1% :أ-
← المغرب-7.4% :
← الجزائر-6.8% :

← ليبيا-32% :
← لبنان-20% :
← دولة فلسطين-13.6% :
← العراق-17.46% :
← السودان-5.9% :

ارتفاع (أكثر من  )77%نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي
()IMF 2022

← البحرين128.5% :

← مصر93.5% :
← تونس82% :
أ
← األردن91.8% :

← السودان184.3% :
← لبنان135% :
← اليمن84.2% :

ارتفاع (أكثر من  )40%معدل فقر الدخل في البلدان واألقاليم الهشة
والمتأثرة بالنزاعات ( UN ESCWA 2020a, 2021وWorld Bank
)2020

← اليمن79% :
← الجمهورية العربية السورية79% :
← الصومال69% :
← لبنان74% :
← السودان53.4% :
← دولة فلسطين44.3% :

النزوح الناجم عن النزاع ()IDMC 2020

داخليا في المنطقة:
 17مليون نازح
ً
← الجمهورية العربية السورية 6.6 :مليون
← اليمن 3.6 :مليون
← الصومال 3 :ماليين
← السودان 2.3 :مليون
← العراق 1.2 :مليون

ارتفاع (أكثر من  )30%نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو
العمل أو التدريب ،قيمة ( 2020القيمة األحدث) (كان المتوسط
العالمي يبلغ  21.8%قبل انتشار جائحة كوفيد)19-؛ تبلغ هذه
ضعفي نسبتها بين
النسبة ،في المتوسط ،بين اإلناث ()41.9%
َ
الذكور ()ILO 2022( )19.7%

← األردن37.4% :

← العراق45.4% :
← اليمن45.4% :
← دولة فلسطين34.5% :
← ليبيا34.4% :

ارتفاع (أكثر من  )50%معدل العمالة غير الرسمية ( 71.5%في
ب
المتوسط) ،ال سيما بين الشباب ( 87.82%في المتوسط)
()ILO 2022

← مصر( 66.7% :الشباب)90.2% :
← تونس( 61.3% :الشباب)83.4% :
← األردن( 53.4% :الشباب)54.8% :
← جيبوتي50.4% :ب (الشباب)56.3% :

← السودان( 87% :الشباب)94.6% :
← الصومال82.5% :ج (الشباب)86.1% :
← اليمن( 77.4% :الشباب)89.2% :
← لبنان 55.4%ج (الشباب)72.8% :
← دولة فلسطين( 51% :الشباب)79.1% :

انخفاض (أكثر من  66%المتوسط العالمي في  13حزيران/يونيو
 )2022معدالت التلقيح ضد كوفيد 19-في بعض البلدان (نسبة
األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل) (Our World in
)Data 2022

← األردن47% :
← مصر47% :
← الجزائر18% :
← جيبوتي19% :

← لبنان40% :
← ليبيا32% :
← الجمهورية العربية السورية15% :
← الصومال15% :
← اليمن2.3% :

ندرة المياه (نسبة استخراج المياه العذبة من الموارد الداخلية)؛ توجد
 13دولة عربية من بين الدول التسعة عشرة األكثر معاناةً من ندرة
المياه في العالم ()Our World in Data 2022

← البحرين3877.5% :
← اإلمارات العربية المتحدة1708% :
← المملكة العربية السعودية883% :
← قطر447.8% :

← مصر6420% :
← األردن132.5% :
← تونس113.6% :
← الجزائر87% :

← ليبيا817% :
← السودان673.4% :
← الجمهورية العربية السورية195.8% :
← اليمن169.7% :
← العراق109.48% :

ارتفاع التفاوت بين درجات دليل التنمية البشريةھ في جميع أنحاء
المنطقة ،مما يعكس تنوع التحديات

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً
← اإلمارات العربية المتحدة ()0.890
← المملكة العربية السعودية ()0.854
← البحرين ()0.852
← قطر ()0.848
← الكويت ()0.806

تنمية بشرية مرتفعة
← الجزائر ()0.750
← تونس ()0.730
← األردن ()0.720
← مصر ()0.700
تنمية بشرية متوسطة
← المغرب ()0.670
تنمية بشرية متدنية
← جيبوتي ()0.490

تنمية بشرية مرتفعة
← لبنان ()0.730
← ليبيا ()0.700
تنمية بشرية متوسطة
← دولة فلسطين ()0.690
← العراق ()0.680
تنمية بشرية متدنية
← الجمهورية العربية السورية ()0.540
← السودان ()0.500
← اليمن ()0.460

ب .المتوسط المرجح بحسب السكان لبيانات العمالة غير الرسمية المنسقة في البلدان الواردة في الجدول ،التي تتوفر البيانات عنها من قاعدة بيانات إحصاءات
أ .بيانات عائدة للعام 2020
د .بيانات عائدة للعام 2019
ج .بيانات عائدة للعام 2017
منظمة العمل الدولية (		.)ILOSTAT) (ILO June 2022
ھ .النقاط الفاصلة هي درجة دليل التنمية البشرية التي تقل عن  0.550لمعدالت التنمية البشرية المنخفضة ،و 0.550-0.699لمعدالت التنمية البشرية المتوسطة ،و 0.700-0.799لمعدالت التنمية
جدا.
البشرية المرتفعة ،و 0.800أو أكثر لمعدالت التنمية البشرية المرتفعة ً
المصدر :الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية
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اإلطار  2.2المدن وجائحة كوفيد19-
تحضر سريعة .فقد بلغ عدد سكان المناطق الحضرية عام  2020أكثر من  56في المئة من إجمالي
تشهد الدول العربية حركة ّ
السكان ،بينما فاق عدد المقيمين في مستوطنات غير رسمية  81مليون شخص .وبحلول عام  ،2050من المتوقع أن يعيش
1
 75في المئة من السكان في المناطق الحضرية.
بؤرا لجائحة كوفيد ،19-حيث ُسجلت فيها نحو  90في المئة من الحاالت
وعلى غرار سائر مدن العالم ،شكلت المدن العربية ً
مباشرا على أعداد الوفيات المروعة واآلثار االجتماعية واالقتصادية الشديدة المترتبة
شاهدا
المؤكدة 2.ووقفت هذه المدن
ً
ً
عن الجائحة.
زمن
لكن المدن لم تكن كلها مستعدة بالقدر نفسه لمواجهة الجائحة .فأكثر من تضرر كانت تلك المدن التي تعاني منذ
ٍ
جراء تراجع اإليرادات والموارد المالية ،وضعف أنظمة
طويل من ثغرات وتحديات إنمائية ،حيث تعرضت لضغوط متزايدة ّ
وهياكل الحوكمة المحلية ،واالفتقار إلى إمكانية الوصول للخدمات الرقمية واالتصال ،وسوء التجهيز أو نقص الموارد لدى
العاملين في الخطوط األمامية في مجال الرعاية الصحية ،وضعف البنية التحتية ،والسكن غير المالئم.
المدمرة ،تنطوي المدن على فرص واستجابات مبتكرة لمواجهة
مع ذلك ،وعلى الرغم من اآلثار السلبية وأوجه الضعف
ّ
الضغوط وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات .لذلك ،تعمل الحكومات المحلية والمجتمعات في الدول العربية على تنمية القدرة
على مواجهة األزمات في المناطق الحضرية كركيزة للتعافي من الجائحة ومواجهة التهديدات المناخية.
مالحظات:
2020 UN .2 .UN Habitat 2020 .1

األجل ،ومصممة بشكل جماعي ،لتقويم أوجه الضعف
الهيكلية ،خصوصً ا على صعيد الحوكمة والمؤسسات.
أدت النزاعات في العراق ،وليبيا ،ودولة فلسطين،
والسودان ،والجمهورية العربية السورية ،واليمن إلى
موجات من النزوح البشري ،بحيث أصبح النازحون من
المنطقة يشكلون  58في المئة من الجئي العالم .ويحتاج
نحو  55.7مليون شخص إلى المساعدة اإلنسانية ،من
ضمنهم  26مليون الجئ ونازح (اإلطار  6.)2.2لكنّ
تحسين رفاههم على نحو مستدام يستوجب وضع
االستجابات من منظور التنمية البشرية ،بذلك تبرز
الحاجة إلى تدخالت ال تركز على السالمة البدنية
فحسب ،بل ً
أيضا على حد أدنى من الحريات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية من أجل بناء
مستقبل سلمي وعادل للجميع 7.وتنعكس هذه النظرة
في مفهوم الصلة بين اإلنسانية والتنمية والسالم.

أثر جائحة كوفيد 19-على أبعاد التنمية البشرية
يستعرض هذا القسم لمحة عامة عن أثر جائحة
خمسة من أبعاد التنمية
كوفيد 19-المترتب على
ٍ
البشرية في الدول العربية ،وهي الصحة ،والتعليم،
والدخل ،والوكالة على الحياة والحريات ،والضغوط
المفروضة على كوكبنا.
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الصحة

قبل تفشي جائحة كوفيد ،19-كانت البلدان العربية
تشهد تحس ًنا ثاب ًتا في عدة مؤشرات صحية:
• انخفض معدل وفيات األمهات من  168وفاة لكل
 100ألف مولود حي عام  2000إلى  99وفاة عام
 .2017ولكن التحسن بين البلدان كان متفاوتًا.
ففي البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات ،كان معدل
وفيات األمهات دون  15وفاة لكل  100ألف مولود
حي في دول الخليج عام  ،2017ولكنه تجاوز 150
حالة وفاة في جيبوتي ،والصومال ،والسودان،
واليمن – من بينها معدل صاعق بلغ  829حالة في
الصومال.
• انخفض معدل وفيات األطفال من  7في المئة
عام  1990إلى  2.5في المئة عام  .2019ويبلغ معدل
وفيات األطفال أقل من  1في المئة في دول الخليج
وفي لبنان ولكنه أعلى من  5في المئة في جيبوتي،
والسودان ،واليمن.
• كانت معدالت الوفيات الناتجة عن أمراض القلب
واألوعية الدموية ،والسرطان ،وداء السكري،
وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة متشابهة بين
البلدان وبقيت ثابتة نوعً ا ما ،مع انخفاض طفيف
من  23.2في المئة عام  2000إلى  21.6في المئة
عام .2015
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تبيّن هذه األرقام أن البلدان العربية تعاني من
تفاوت كبير في مجال الصحة ،حتى قبل الجائحة.
فأنظمة الرعاية الصحية كانت ضعيفة ومفككة في
العديد من بلدان المنطقة ،ما أدى إلى تفاوت متوسط
العمر المتوقع والنتائج الصحية بين البلدان 8.وحتى
ضمن البلد الواحد ،غال ًبا ما يقوم مزيجٌ من مقدمي
الخدمات من القطاعين العام والخاص ،والمنظمات
غير الحكومية ،واألجهزة العسكرية بتوفير الخدمات
9
الصحية (انظر الفصل الخامس).
ُت َّعد البيانات المصنفة بحسب النوع االجتماعي نادرة
في المنطقة .وفي كانون الثاني/يناير  ،2022تم تصنيف
حوالي  44في المئة من حاالت كوفيد 19-المؤكدة
و 34في المئة من وفيات كوفيد 19-في المنطقة
ً
مقارنة بـ 52في المئة و67
بحسب النوع االجتماعي،
في المئة في العالم .أما في البلدان التي أفادت عن
بيانات كوفيد 19-مصنفة بحسب النوع االجتماعي،
فكان الرجال أكثر عرضة اللتقاط العدوى والموت
من كوفيد 10.19-وثمة ستة بلدان لم تعطِ بيانات عن
كوفيد 19-مصنفة بحسب النوع االجتماعي.
تسببت الجائحة بشكل مباشر في زيادة األمراض
والوفيات في المنطقة ،في حين وضعت تدابير احتواء
الفيروس عراقيل إضافية أمام تحقيق الهدف الثالث من
أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة والرفاه.
ّ
عطلت الجائحة األنظمة الصحية في جميع
فقد
أنحاء المنطقة ،فأعاقت الوصول إلى خدمات الرعاية
واستمراريتها .وإذ جاءت هذه التأثيرات عالوة على
ضعف أنظمة الرعاية الصحية األساسية والوقائية،
فتركت فئات عديدة أكثر عرضة للمرض وحتى
الموت.
بحلول أوائل حزيران/يونيو  ،2022كانت جائحة
كوفيد 19-قد تسببت بحوالي  13مليون حالة إصابة
تم اإلبالغ عنها رسم ًيا في المنطقة ،وحوالي 170000
حالة وفاة تم اإلبالغ عنها .وسجلت المتوسطات
حد ما من المتوسطات
اإلقليمية معدالت أدنى إلى
ٍ
العالمية ،ولكن المعدالت لكل مليون شخص تتراوح
من  380حالة تم اإلبالغ عنها رسم ًيا في اليمن إلى
 324000حالة في البحرين (مقابل متوسط عالمي
يبلغ حوالي  69000حالة) ،ومن  69حالة وفاة تم
اإلبالغ عنها رسم ًيا لكل مليون شخص في اليمن إلى
ً
(مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ
 2376حالة في تونس
11
ً
وعالوة على ذلك ،يبدو أن أداء المنطقة ضعيف
.)811
فيما يتعلق بمعدل التلقيح ،إذ يبلغ المتوسط اإلقليمي
ً
معداًل أدنى من المتوسط العالمي ويتراوح على نطاق
واسع من  1.4في المئة فحسب من السكان الملقحين
بالكامل في اليمن إلى  97في المئة في اإلمارات العربية
المتحدة (مقابل متوسط عالمي يبلغ  60في المئة).
التنمية البشرية وجائحة

وقد وجدت دراسات عدة أجريت على فئات سكانية
متنوعة مصابة بأمراض مزمنة أن الجائحة أثرت على
الصحة العامة للمرأة ،وصحتها الجنسية واإلنجابية،
ً
حاجة
وصحتها العقلية 12.كما خلقت الجائحة
متنامية إلى وسائل منع الحمل في العالم العربي ،مع
ً
مثال ،وعلى الرغم
لب .ففي تونس
أن هذه الحاجة لم ُت َّ
من ّ
توفر خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية مجانًا،
تراجع معدل استخدام هذه الخدمات خالل السنوات
13
األخيرة.
أفاد نصف األشخاص الذين كانوا يلجؤون في
السابق إلى تنظيم األسرة بأنهم كانوا غير قادرين على
الوصول إلى وسائل منع الحمل خالل فترات اإلغالق
العام الناتجة عن الجائحة 14،فقد أدت هذه األخيرة
إلى انخفاض معدل شيوع استخدام وسائل منع الحمل
الحديثة البالغ  51في المئة وتزايد الحاجة غير
الملبّاة إلى وسائل منع الحمل البالغة  28في المئة عام
 15.2019وثمة صعوبة خاصة في الحصول على الرعاية
الصحية الجنسية واإلنجابية في المناطق الريفية.
قبل انتشار الجائحة في العالم العربي ،كانت أكثر من
 15.5مليون امرأة ممّ ن هنّ بسن اإلنجاب في المنطقة،
ومن بينهنّ نحو  1.5مليون امرأة حامل ،بحاجة إلى
شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية 16.لكن الخطر
األكبر ّ
هدد النساء والفتيات اللواتي كانت صحتهن
وسالمتهن معرضة للخطر من ناحية إدارة صحتهن
الجنسية واإلنجابية والنظافة الشخصية أثناء الدورة
الشهرية قبل األزمة.
وتشير الدراسات التي أجريت في العديد من
الدول العربية إلى أن النساء الحوامل واجهنَ عوائق
كبيرة تحول دون تلقي الرعاية قبل الوالدة وأثناءها
بسبب الجائحة 17.على سبيل المثال ،وجدت دراسة
استقصائية أُجريت في المغرب أنه من بين  2350أسرة
معيشية في المغرب لم يستطع حوالي ثلث النساء
الحوامل الحصول على الرعاية قبل الوالدة ،ولم يتمكن
ٌ
ثلث آخر من الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية
18
واإلنجابية بشكل عام .وتضمنت األسباب الرئيسية
التي ذكرها المستجيبون الخوف من التقاط عدوى
كوفيد 19-في مكان الرعاية الصحية ،وعدم القدرة
على الذهاب إلى منشأة رعاية صحية ،وإغالق المرافق
19
أو مراكز الخدمات.
ً
عالوة على ذلك ،كان للجائحة تأثيرها السلبي
على الصحة العقلية في المنطقة .فقد وجدت دراسة
استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الجائحة
وتدابير احتوائها لم تتسبب بظهور حاالت متعلقة
بالصحة العقلية وتفاقمها فحسب ،بل أدت ً
أيضا إلى
عرقلة تقديم خدمات الصحة العقلية في معظم بلدان
العالم 20.فترتبت عن ذلك تبعات مباشرة على ازدياد
كوفيد1 9 -

29

اإلعاقات وخسارة سنوات من الحياة السليمة بسبب
اضطرابات الصحة العقلية (الهدفان الثالث والرابع
من أهداف التنمية المستدامة) .ويمكن أن يُعزى
جزئ ًيا العبء اإلضافي في مجال الصحة العقلية إلى
التقييد المفاجئ للحريات والوظائف بسبب الجائحة
وما يرتبط بها من تدابير احتواء .كما أجريت دراسة
أخرى شملت مئة مراهق (نصفهم من الفتيات) من
اللبنانيين والالجئين الفلسطينيين والسوريين ممن
يعيشون في مناطق جغرافية متنوعة في لبنان،
وتوصلت إلى أن أبرز أسباب المحنة تمثلت في عدم
القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية،
ال سيما في مخيمات الالجئين المكتظة ،والتدابير
الوقائية التي كانت باهظة الثمن بشكل يمنعهم من
االستفادة منها 21.وشعرت الالجئات المراهقات على
وجه الخصوص بضغط كبير ناجم عن انعدام األمن
الغذائي نتيجة الجائحة ،وأعربن في بعض الحاالت عن
أفكار انتحارية روادتهن.
التعليم

على الرغم من أن العالم العربي حقق مكاسب ملحوظة
منذ عام  2000على صعيد التحصيل العلمي وزيادة
اإلنصاف في الوصول إلى خدمات التعليم الرسمي ،فإن
المنطقة لم تكن تسير على المسار الصحيح ،حتى
قبل الجائحة ،لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية
المستدامة (ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف
وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام
 )2030بل كانت متخلفة عن المتوسط العالمي في
األداء والتقدم:
• كان عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس في
المنطقة يفوق الـ 16مليون طفل قبل الجائحة10 ،
في المئة منهم أطفال في سن المدرسة االبتدائية
و 32في المئة منهم هم أطفال في سن المدرسة
22
الثانوية العليا.
• كان احتمال عدم االلتحاق بالمدرسة أعلى بين
ً
مقارنة بالفتيان ،ال سيما في المستويات
الفتيات
23
العليا من التعليم.
• في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي ،كان 15.7
في المئة من المراهقين الذكور غير ملتحقين
ً
بالمدرسة،
مقارنة بـ 19.9في المئة من المراهقات،
على الرغم من تحقيق التكافؤ بين الجنسين بشكل
كبير في معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية
24
والثانوية في جميع أنحاء المنطقة.
• ارتفع معدل محو أمية البالغين في المنطقة من 65.3
30

في المئة عام  2000إلى  75.1في المئة عام ،2019
بينما ارتفع معدل محو أمية الشباب من 82.1
في المئة إلى  86.2في المئة .على الرغم من هذا
التقدم ،تخلفت معدالت محو األمية بين البالغين
والشباب عن المتوسط العالمي البالغ  86.5في المئة
25
و 91.7في المئة.
ً
• كان أداء الطالب ضعيفا في التقييمات الدولية
يستوف أكثر
لنتائج التعلم حتى قبل الجائحة ،ولم
ِ
من نصف األطفال المعيار األدنى في بعض الدول
العربية .فقد بلغت نسبة الطالب الذين حققوا
على األقل ً
حدا أدنى من الكفاءة في القراءة بنهاية
المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي  32في المئة في
لبنان ،و 49في المئة في قطر ،و 57في المئة في
اإلمارات العربية المتحدة ،و 59في المئة في األردن
26
عام .2018
ً
فضال عن ذلك ،ثمة تخوف من ازدياد وتيرة الزواج
المبكر بسبب التعطيل الذي لحق بقطاع التعليم
خالل الجائحة 27.فقبل انتشار الجائحة ،كان الزواج
ً
مرتبطا بالتسرب من
المبكر بين الالجئات السوريات
المدرسة 28.وفي أماكن أخرى من المنطقة ،ارتبط
الزواج المبكر بنتائج صحية سلبية ،بما في ذلك تلك
29
المتعلقة بحمل المراهقات.
باإلضافة إلى ذلك ،كشف االعتماد الكبير على
التعلم عن بُعد خالل الجائحة عن الفجوة الرقمية
الصارخة في الدول العربية ،حيث ّ
تقل فرص االتصال
بشبكة اإلنترنت بين الفئات المحرومة من المجتمع
واألشخاص في البلدان الفقيرة 30.ومن بين األسر
المعيشية في المنطقة ككل ،امتلكت نسبة  52في
ً
مقارنة بـ78
المئة منها فقط جهاز كمبيوتر عام ،2019
في المئة في أوروبا و 66في المئة في األمريكيتين،
في حين توفرت لدى  57في المئة خدمة اإلنترنت
في المنزل ،مقارنة بـ 87في المئة في أوروبا و 72في
المئة في األمريكيتين (الشكل  31.)2.2وال تملك سوى
نسبة  26في المئة من األطفال والشباب الذين تتراوح
أعمارهم بين  0و 25عامًا في العالم العربي خدمة
اإلنترنت في المنزل 32.وفي حين تتوفر هذه الخدمة
لدى  35في المئة من األطفال في المناطق الحضرية،
إال أنها ال تتوفر سوى لدى  16في المئة من أطفال
المناطق الريفية 33.وعام  ،2019اقتصرت نسبة النساء
والفتيات اللواتي يستخدمن اإلنترنت على  47في
ً
34
مقارنة بـ 61في المئة من الرجال والفتيان.
المئة،
كما أ ّدت التفاوتات الكبيرة في إمكانية الوصول إلى
اإلنترنت بين الدول العربية إلى تبعات غير متناسبة
إلغالق المدارس.
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الشكل  2.2كشف االعتماد الكبير على التعلم عن ُبعد خالل جائحة كوفيد -19عن الفجوة الرقمية الصارخة في الدول
العربية عام 2019
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

دول آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

9%

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ

راﺑﻄﺔ اﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮي
اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ

101%

اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ

67%

اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ

8%
96%

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﺸﺒﻜﺔ
ﺧﻠﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ

91%

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﺸﺒﻜﺔ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
52%

اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ
ﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

57%

اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ
ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
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الفقر وعدم المساواة
فقر الدخل

يضم العالم العربي بلدانًا ترتفع فيها معدالت الفقر،
وأخرى يبدو أنه تم فيها القضاء على الفقر المدقع.
واستنادًا إلى تعريفات هذه الدول للفقر ،يعيش نحو 56
في المئة من فقراء المنطقة في بلدان هشة ومتأثرة
بالنزاعات ،بينما يعيش نحو  42في المئة في البلدان
المتوسطة الدخل والمستوردة للنفط .ويضم العراق
والسودان واليمن حوالي  46في المئة من األشخاص
35
المصنفين بأنهم فقراء وفق خطوط الفقر الوطنية.
بيد أن فقر الدخل في المنطقة العربية كان يشهد
ً
متصاعدا قبل الجائحة .فقد ارتفع بشكل عام
منحى
الرقم القياسي لعدد الفقراء ،وفق خط الفقر الدولي
البالغ  1.90دوال ًرا في اليوم ،بأكثر من الضعف بين 2010
و ،2019أي بنسبة أعلى بكثير من الزيادة في نسبة
ّ
المحدد عند 3.20
الفقراء من السكان وفق خط الفقر
دوال ًرا أمريك ًيا للدخل المتوسط األدنى (الذي ارتفع
من  %19.6إلى  36)%30.1أو خطوط الفقر الوطنية
(التي ارتفعت من  ٪22.8إلى  37.)%29.4وقبل الجائحة
ً
مباشرةُ ،ق ّدرت نسبة الفقراء في الدول العربية عام
التنمية البشرية وجائحة

 2019بحوالي  29في المئة من سكان المنطقة ،وذلك
وفق خطوط الفقر الوطنية.
لكنّ المتوسطات تخفي التفاصيل .فقد ارتفع معدل
الفقر الوطني في مصر من  25.2في المئة في الفترة
 2010-2005إلى  32.5في المئة في الفترة 2017-2011
(الشكل  .)2.3وارتفع ً
أيضا عدد الفقراء على الصعيد
الوطني خالل هذه الفترة في البلدان واألقاليم المتأثرة
بالنزاعات مثل دولة فلسطين واليمن ،في حين انخفض
معدل الفقر خالل الفترة نفسها في بعض البلدان ،مثل
العراق والمغرب وتونس.
يعتبر العجز عن خلق فرص عمل الئقة أحد األسباب
الرئيسية التي حالت دون ترجمة النمو االقتصادي
إلى تراجع في معدالت الفقر 38.فبدال ً من ذلك ،تم توفير
ً
أصال  -أو
فرص عمل إما في القطاع العام  -المشبع
في القطاع الخاص غير الرسمي ،حيث ينخرط العمال
في أعمال متدنية الجودة ومنخفضة اإلنتاجية في
قطاعات ذات دخل غير منتظم وغير آمن وغالبًا ما يتم
استبعادهم عن خدمات الحماية االجتماعية والصحة
العامة 39.بنا ًء على البيانات المتاحة للدول التسع،
باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي 71.5 ،في المئة
لمتوسط المرجح السكاني من الوظائف في المنطقة
هي غير رسمية ،وتمثل هذه الوظائف نسبة  87.8في
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الشكل  2.3يخفي المتوسط اإلقليمي للدول العربية
االختالف في المعدالت والتغيرات في فقر الدخل
بين البلدان واألقاليم
ﻣﻌﺪل ﻓﻘﺮ اﻟﺪﺧﻞ )(%
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المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()2021( )UNDP
ً
(.)World Bank) (2020

المئة من الوظائف التي يشغلها الشباب.
وكذلك ،كانت عمالة األطفال آخذة في االرتفاع قبل
الجائحة ،ال سيما في األسر المعيشية التي تواجه
صعوبات مالية بسبب فقدان أصولها وسبل عيشها،
وذلك في البلدان المتأثرة بالنزاعات والنزوح في غالب
األحيان .فربع األطفال اليمنيين الذين تتراوح أعمارهم
بين  5و 14عامًا يعملون ،مقارنة بـ 7في المئة في مصر،
41
و 5في المئة في العراق ،و 2في المئة في تونس.
وفي األجلين القصير والمتوسط ،تجلى تأثير
الجائحة على الفقر من خالل قنوات متعددة أثرت
على القوة الشرائية لألسر المعيشية .فقد انخفض
دخل العمالة بسبب مرض العمال وتأثير تدابير
اإلغالق على الوظائف ،بما في ذلك الطرد الدائم
والمؤقت وتخفيض ساعات العمل أو األجور .وربما
يكون العاملون الفقراء قد تعرضوا للتأثير األكبر من
40

32

هاتين القناتين ،كونهم أكثر عرضة للمرض ويعملون
بشكل غير متناسب في القطاعات المتضررة بشدة
كالبناء والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة.
وتضرر ً
أيضا خالل الجائحة الدخل من غير العمل
مثل التحويالت من أفراد العائلة والتحويالت النقدية
العامة .كما أدى ارتفاع األسعار إلى زيادة الفقر نتيجة
انخفاض قيمة العملة أو التضخم ،بما في ذلك ارتفاع
أسعار سلع وخدمات محددة مثل الغذاء والخدمات
ً
فضال عن ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية
الصحية،
ً
اإلضافية .وهنا أيضا ،قد يتأثر الفقراء بشكل غير
متناسب ألن وظائفهم قد ال تسمح بممارسة التباعد
االجتماعي ،أو بسبب نقص المعدات الوقائية ،وعدم
كفاية ظروف النظافة الصحية ،وزيادة كثافة األسرة
المعيشية ،والهشاشة الصحية السابقة.
من الممكن ،في األجلين المتوسط والطويل ،أن
تؤثر الجائحة على الفقر من خالل تدهور األصول
الملموسة للسكان مثل نفاد األصول الثابتة ورأس
المال المتداول ،واألصول غير الملموسة مثل رأس
المال البشري ،نتيجة انخفاض فرص الحصول على
الخدمات الصحية والتعليمية.
في الواقع ،أدت الجائحة إلى تفاقم معدالت الفقر في
ً
أصال في االزدياد ،فسببت
المنطقة ،التي كانت آخذة
كبيرا في عدد الفقراء .إذ تشير التقديرات إلى
ارتفاعً ا
ً
أن نسبة الفقراء ناهزت  32.4في المئة من السكان عام
 2020وف ًقا لخطوط الفقر الوطنية ،بزيادة قدرها 3.4
نقطة مئوية عن حقبة ما قبل الجائحة 42،عل ًما بأن
نحو  80في المئة من فقراء المنطقة يقيمون في أربعة
بلدان هي مصر ،والسودان ،والجمهورية العربية
السورية ،واليمن .وتشير آخر التقديرات أن فقر
الدخل بلغ  79في المئة في اليمن ،و 44.3في المئة في
دولة فلسطين ،و 32في المئة في مصر ،و 23.2في المئة
في العراق ،و 15.4في المئة في تونس ،و 4في المئة
في الجزائر ،و 3.3في المئة في المغرب 43.وقد ارتفعت
النسبة المقدرة من األشخاص الذين يعيشون في فقر
مدقع ( 1.90دوالر في اليوم) من  9.4في المئة (32.7
مليون شخص) عام  2019إلى  11.7في المئة (42.4
مليون) عام  .2021وكانت الزيادة المقدرة في الفقر
المدقع أعلى في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات،
حيث بلغت  9.7نقاط مئوية في اليمن و 6نقاط مئوية
في كل من السودان والجمهورية العربية السورية.
وتستحوذ هذه البلدان الثالثة على ما َّ
يقدر بنحو 85.5
في المئة من الفقراء المدقعين الجدد ( 8.3مليون).
باإلضافة إلى ذلك ،أدى ارتفاع معدالت الفقر إلى
تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي في المنطقة نتيجة
تعطيل النظم الغذائية ،وخسارة الوظائف ،وارتفاع
أسعار المواد الغذائية .فأي زيادة في أسعار األغذية
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تحديين ناجمين
الشكل  2.4اعتبر أكثر من نصف المشاركين في االستطالع أن ارتفاع تكاليف المعيشة هو أحد أكبر
ّ
عن جائحة كوفيد 19-عام 2021
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تهدد األمن الغذائي للفقراء ،الذين ينفقون من دخلهم
على الغذاء حصة أكبر من الفئات الميسورة .وتعتمد
بلدان المنطقة على استيراد األغذية بشكل كبير،
حيث تستورد جميع الدول العربية أكثر من  30في
المئة من استهالكها من الحبوب ،مما يجعلها أكثر
تأثرا بتغير أسعار الحبوب الدولية ،وباالضطرابات في
ً
سلسلة توريد الحبوب العالمية التي قد تنجم عن
عمليات اإلغالق ،وغيرها من التدابير االحترازية في
ّ
البلدان
المصدرة للحبوب خالل الجائحة 44،وهذا ما
45
مؤخرا خالل الحرب في أوكرانيا.
لوحظ
ً
وفي لبنان ،ارتفع التضخم الغذائي بين الربعين األول
والثاني من عام  2020بأكثر من  93في المئة نتيجة
46
غياب االستقرار باإلضافة إلى جائحةكوفيد.19 -
وفي استطالع أجراه الباروميتر العربي في الجزائر،
والعراق ،واألردن ،ولبنان ،وليبيا ،والمغرب ،وتونس
خالل شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل  ،2021قال
 28.2في المئة من المشاركين في االستطالع إن
ارتفاع تكاليف المعيشة هو التحدي األكبر الناجم
عن الجائحة ،في حين اعتبره  24في المئة ثاني
ٍّ
أكبر
تحد (الشكل  47.)2.4وأفادت االستطالعات
الهاتفية التي أجراها البنك الدولي أن  43في المئة

من األسر المعيشية في دولة فلسطين ،و  27في المئة
في جيبوتي ،و  15في المئة في تونس قد ّ
حدت من
استهالكها الغذائي ألنها ال تستطيع شراء قدر أكبر من
48
المواد الغذائية.
الفقر المتعدد األبعاد

بحسب أحدث البيانات المتوفرة ،تبيّن أن حوالي
في المئة من سكان البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل (النامية) في المنطقة العربية هم فقراء متعددي
مقدرة بـ 0.4في المئة في األردن إلى
األبعاد (من نسبة
ّ
49
نسبة  52.3في المئة في السودان) .وبصورة عامة،
كان الفقر المتعدد األبعاد يتراجع قبل الجائحة في
البلدان الثمانية النامية بالمنطقة التي تتوفر عنها
50
البيانات (الشكل .)2.5
اختلفت درجة التقدم المحرز في الحد من الفقر
المتعدد األبعاد باختالف البلدان .فنسبة األشخاص
المصنفين في خانة الفقر المتعدد األبعاد تقل عن 6
في المئة في الجزائر ( ،)2013-2012ومصر (،)2014
واألردن ( ،)2018-2017وتونس ( ،)2018فيما كانت
14.5

الشكل  2.6كانت حاالت الحرمان على مستوى التعليم هي المساهم الرئيسي في الفقر المتعدد األبعاد في البلدان واألقاليم
النامية في العالم العربي (نسبة مئوية)
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سببتهما
الشكل  2.7اعتبر أكثر من  40في المئة من المشاركين في االستطالع أن تعطيل التعليم هو أحد أكبر
َ
تحديين ّ
الجائحة عام 2021
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المعدالت أعلى بأكثر من ثمانية أضعاف في السودان
( 52.3في المئة) واليمن ( 48.5في المئة) ،وكالهما من
51
البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاعات.
في المتوسط ،كانت حاالت الحرمان المتعلقة
بمستوى المعيشة مسؤولة عن أكثر من  39في المئة
من معدل الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة ،فيما
ساهمت حاالت الحرمان المتعلقة بالتعليم بنسبة 34.6
في المئة منه ،وتلك المتعلقة بالصحة بنسبة 26.3
في المئة .وباستثناء دولة فلسطين والسودان ،حيث
كان الحرمان المتعلق بمستويات المعيشة والصحة
من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الفقر المتعدد
األبعاد ،كان الحرمان المرتبط بالتعليم هو المساهم
الرئيسي في معظم البلدان واألقاليم النامية في المنطقة
52
(الشكل .)2.6
على الرغم من عدم توفر بيانات حول تأثير الجائحة
على الفقر المتعدد األبعاد ،من الواضح أن هذا الفقر
جراء تأثيرات الجائحة على
سيزداد سو ًءا ،ال سيما من ّ
التعليم والصحة .ومن المحتمل أن تكون األزمة قد
فاقمت حالة التعليم والتغذية لدى األطفال الذين غابوا
عن الفصول الدراسية وفقدوا الوجبات المدرسية
بسبب إغالق المدارس والتعليم اإللكتروني ،وبخاصة
أولئك الذين ال يستطيعون االستفادة من خدمة
اإلنترنت ،وهم في المقام األول أطفال فقراء في األساس.
خطر ً
أيضا في أال يعود األطفال الذين انقطعوا
وثمة
ٌ
عن التعليم إلى المدرسة ،وال سيما الفتيات ،اللواتي
غال ًبا ما ال يعتبر تعليمهن مه ًما أو يتزوجن بسن مبكرة.

التنمية البشرية وجائحة

نسب كبيرة من المشاركين في استطالع
وقد أفادت
ٌ
الباروميتر العربي في الجزائر والعراق ،واألردن،
ولبنان ،وليبيا ،والمغرب ،وتونس خالل الفترة الممتدة
من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل  2021بأن تعطيل
التعليم ّ
كبيرا (الشكل  .)2.7ووجد شخص
شكل تحديًا
ً
واحد من بين كل أربعة مشاركين في االستطالع في
جميع البلدان السبعة أن تعطيل التعليم هو التحدي
الرئيسي الناجم عن الجائحة ،في حين اعتبره واحد
ٍّ 53
من أصل خمسة ثاني أهم تحد.
لقد أوجد التفاعل بين الفقر المتعدد األبعاد وجائحة
ً
حلقة مفرغة .فاألشخاص الذين يعانون
كوفيد19-
ً
معرضون ً
أيضا بشكل
أصال من الفقر المتعدد األبعاد
ّ
أكبر لخطر اإلصابة بالفيروس ،األمر الذي سيزيد
من فقرهم ويعمّ ق حالة عدم المساواة التي يعانون
منها .كما أن الكثير من جوانب الفقر المتعدد األبعاد،
بما فيها المياه غير اآلمنة ،ونقص التغذية ،واألماكن
المكتظة ،ووقود الطهي الملوث ،تزيد من خطر اإلصابة
بالفيروس .ويواجه حوالي  33في المئة من سكان
المنطقة العربية عامل خطر واحد على األقل من
عوامل الخطر المتصلة بكوفيد ،19-بينما يواجه نحو
تعرضهم
 4في المئة ثالثة عوامل خطر ،ما يزيد من ّ
للفقر المتعدد األبعاد وللفيروس ً
أيضا .على سبيل
المثال ،ثمة  74مليون شخص في المنطقة معرضين
بشكل كبير لخطر اإلصابة بالفيروس ألنهم يفتقرون
54
إلى مرافق لغسل اليدين.
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الجدول  2.2فترات النمو الشامل للجميع في المنطقة العربية
التغيير في أعداد الفقراء

التغيير في
معامل جيني

البلد أو اإلقليم

السنوات

معدل النمو
لصالح الفقراء

انخفاض

انخفاض

الجزائر

2011–1995

3.85

1.64

انخفاض

انخفاض

جيبوتي

2017–2002

0.13

0.95

انخفاض

انخفاض

مصر

2012–2010

3.20

1.08

ارتفاع

ارتفاع

مصر

2015–2012

0.50

3.25

ارتفاع

انخفاض

مصر

2017–2000

–0.41

–0.31

ارتفاع

ارتفاع

العراق

2012–2006

0.46

1.11

انخفاض

انخفاض

األردن

2010–2006

2.97

2.84

انخفاض

انخفاض

المغرب

2014–2001

3.61

3.40

انخفاض

ارتفاع

دولة فلسطين

2009–2004

2.04

1.97

انخفاض

انخفاض

دولة فلسطين

2011–2009

0.21

0.35

ارتفاع

انخفاض

دولة فلسطين

2016–2011

–0.89

–0.55

انخفاض

انخفاض

السودان

2014–2009

2.66

–0.48

انخفاض

انخفاض

تونس

2015–2000

4.62

2.83

ال تغيير

انخفاض

اإلمارات العربية المتحدة

2018–2013

7.08

1.84

أ

متوسط معدل النمو

مالحظة :يشير اللون األخضر إلى فترات طويلة من النمو لصالح الفقراء ،بينما يشير األحمر إلى فترات طويلة من النمو المتباين ،ويشير اللون األسود إلى فترات قصيرة من أحدهما.
عرف بأنه يعني نمو نسبة  40في المئة الدنيا من توزيع الدخل بوتيرة أسرع من متوسط النمو اإلجمالي لالقتصاد.
أُ .ي ّ
بناء على قاعدة البيانات العالمية للرخاء المشترك من البنك الدولي.
المصدر :حسابات الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية ً

عدم المساواة

تتعدد أوجه عدم المساواة داخل بلدان المنطقة
العربية وفيما بينها؛ ومنها األوجه االجتماعية،
واالقتصادية ،والجنسانية ،والمكانية ،والعرقية،
ً
فضال عن ذلك،
وغيرها من أشكال عدم المساواة.
يسجل التفاوت في الدخل بين بلدان المنطقة المستوى
األعلى في العالم ،حيث يتراوح متوسط نصيب الفرد
من إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحالية بين أقل
من  500دوالر في الصومال والسودان ،و 50ألف دوالر
تقري ًبا في دولة قطر 55.وقد وجدت بعض الدراسات أن
تفاوت الدخل ضمن البلد الواحد معتدل ،حيث بلغ
المرجح بحسب السكان
متوسط معامل جيني اإلقليمي
َّ
 0.33عام  ،2018بينما وجدت دراسات أخرى وجود
تفاوت كبير بعد األخذ في الحسبان أن فئات الدخل
األعلى ليست مشمولة ببيانات استطالع دخل األسر
56
المعيشية ونفقاتها.
كذلك تختلف االتجاهات التاريخية في عدم المساواة
من ناحية التقارب االجتماعي واالقتصادي بين النسبة
36

الدنيا من السكان ،البالغة  40في المئة ،وسائر
السكان ،وهو ما يشار إليه بالنمو الشامل للجميع.
فقد شهدت الجزائر وتونس فترات نمو يشمل الجميع
على مدى عشر سنوات أو أكثر ،في حين ُتظهر
جيبوتي ً
معاكسا من النمو المتباين الطويل األجل
نمطا
ً
(الجدول  .)2.2أما فترات النمو األخرى لصالح الفقراء
في المنطقة ،فكانت كلها قصيرة األجل.
وف ًقا لبعض التقديرات ،ورغم عدم توفر بيانات
كافية ،تسجل المنطقة العربية ً
بعضا من أعلى معدالت
تفاوت الدخل في العالم 58،حيث تستحوذ شريحة
العشرة في المئة العليا من السكان في بعض البلدان
على نحو  60في المئة من الدخل القومي قبل خصم
الضرائب (وتتراوح هذه النسبة بين  38في المئة في
ً
59
الجزائر و 59.5في المئة في اليمن)،
مقارنة بمتوسط
60
عالمي بلغ  52في المئة عام ( 2021الشكل  .)2.8كما
أن نسبة حصة العشرة في المئة العليا من الدخل
إلى الخمسين في المئة الدنيا مرتفعة ً
أيضا ،حيث
بلغت  6.4في المنطقة العربية ( 6.8لمجموعة دول
الشرق األوسط) عام  ،2021وهي أعلى بعض الشيء
57

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

الشكل  2.8تعاني منطقة الدول العربية من بعض أعلى المعدالت التقديرية لتفاوت الدخل في العالم ،تقديرات 2021
ﺣﺼﺔ اﻟﺪﺧﻞ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻣﺼﺮ

اﻟﻌﺮاق
اﻷردن

اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻤﻐﺮب

ﻋﻤﺎن

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻗﻄﺮ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺼﻮﻣﺎل

اﻟﺴﻮدان

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﺗﻮﻧﺲ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻧﺴﺒﺔ  %50اﻟﺪﻧﻴﺎ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻧﺴﺒﺔ  %1اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻧﺴﺒﺔ  %10اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺣﺼﺔ  %10اﻟﻌﻠﻴﺎ
إﻟﻰ  %50اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﺣﺼﺔ  %1اﻟﻌﻠﻴﺎ
إﻟﻰ  %50اﻟﺪﻧﻴﺎ

19.0

38.1

9.9

2.0

0.5

10.0

57.7

25.1

5.8

2.5

13.1

49.6

15.9

3.8

1.2

14.6

49.9

19.9

3.4

1.4

12.6

52.2

20.7

4.1

1.6

14.1

49.6

17.5

3.5

1.2

11.6

54.0

19.4

4.7

1.7

10.3

55.5

21.0

5.4

2.1

16.3

44.2

13.6

2.7

0.8

13.6

49.4

15.1

3.6

1.1

8.8

56.2

19.6

6.4

2.2

12.0

51.4

17.9

4.3

1.5

9.0

56.8

23.6

6.3

2.6

10.8

54.4

21.0

5.0

1.9

14.9

44.1

12.4

2.9

0.8

15.8

45.0

15.4

2.9

1.0

10.3

55.8

21.2

5.4

2.1

16.6

41.4

10.9

2.5

0.7

12.6

49.2

15.8

3.9

1.3

9.2

59.5

24.7

6.5

2.7

9.2

58.1

22.8

6.3

2.5

8.6

59.1

22.9

6.9

2.7

12.9

48.9

17.2

3.8

1.3

8.9

55.7

21.1

6.2

2.4

12.1

53.9

23.3

4.4

1.9

8.4

52.2

19.3

6.2

2.3

مالحظة :البيانات الخاصة بلبنان والجمهورية العربية السورية هي للعام .2020
بناء على بيانات مستقاة من قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية ( .)World Inequality Databaseتاريخ 2022-01-19
المصدر :تحليل الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية ً

من المتوسط العالمي البالغ  .6.2وقد فاقت هذه النسبة
الستة في المئة في عُ مان ،وقطر ،واليمن .لكن ،إذا تم
استبعاد هذه البلدان الثالثة ،تنخفض النسبة إلى ما
دون المتوسط العالمي .مع ذلك ،فإن نسبة متوسط دخل
األفراد لدى شريحة العشرة في المئة العليا إلى متوسط
الدخل لدى شريحة الخمسين في المئة الدنيا ،البالغة
ً
مباشرة أفريقيا جنوب
 ،32هي األعلى في العالم ،تليها
الصحراء .باإلضافة إلى ذلك ،ي َّ
ُقدر الدخل لشريحة
الواحد في المئة العليا من سكان المنطقة بأكثر من
ضعف دخل شريحة الخمسين في المئة الدنيا؛ ويبلغ
ً
ً
ً
ضعفا في قطر ،و2.2
ضعفا في اليمن ،و2.6
2.7
ضعفا
61
في عُ مان.
التنمية البشرية وجائحة

على الرغم من أن نسبة دخل العشرة في المئة
العليا إلى الخمسين في المئة الدنيا مرتفعة بالنسبة
للمنطقة ،فقد انخفضت النسبة من العام  2000حتى
العام  .2019في حين لوحظ انخفاض ملحوظ في تونس
( 34.2في المئة) واإلمارات العربية المتحدة ( 32.7في
المئة) والجزائر ( ،)٪20.2ارتفعت النسبة في البحرين،
وجيبوتي ،ولبنان ،والسودان ،والجمهورية العربية
السورية ،واليمن .كانت الزيادة مرتفعة بشكل خاص
في لبنان (ُ .)٪25.7
وتعتبر أربعة من البلدان الستة
(لبنان ،والسودان ،والجمهورية العربية السورية،
واليمن) التي ارتفعت فيها النسبة بلدانًا هشة ومتأثرة
62
بالنزاعات.
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اإلطار  2.3عدم تكافؤ فرص التعليم والخلفية االجتماعية واالقتصادية في األردن
ً
مرتبطا بشكل أساسي بثروة األسرة المعيشية ( )50٪وتعليم
عام  ،2008كان عدم المساواة في التعليم األساسي في األردن
األب ( .)22.5٪وعام  ،2017كانت الفجوة بين الجنسين المساهم األكبر في ذلك ،بحيث كانت مسؤولة عن نسبة  33.5٪من عدم
المساواة في التعليم األساسي ،ما يشير إلى أن الفتيات ال يتساوين مع الفتيان في التعليم .أما تعليم الوالدين ( )21%والثروة
( ،)17%فكانا ثاني وثالث أهم العوامل المؤثرة.
كان الدافع الرئيسي لعدم المساواة في إتمام المرحلة الثانوية أو مراحل التعليم العالي عام  2008هو الثروة ،التي كانت مسؤولة
مسؤواًل عن  19في المئة وتعليم األم عن
عن  51في المئة من عدم المساواة الذي تمت مالحظته ،في حين كان تعليم األب
ً
أيضا بشكل أساسي إلى
 14في المئة .وعام  ،2017كان عدم المساواة في إتمام المرحلة الثانوية أو مراحل التعليم العالي يعزى ً
الثروة ( ،)33.3٪يليها تعليم األب ( )26.3٪وتعليم األم ( .)24٪وكان احتمال إتمام التعليم الثانوي أو مراحل التعليم العالي من قبل
األطفال الذين أتمت أمهاتهم التعليم الثانوي أو مراحل التعليم العالي أكبر من احتمال إتمامه لدى األطفال الذين كانت أمهاتهم
أميات.
من المرجح أن يتقدم األطفال الذين ينتمي آباؤهم إلى أغنى الشرائح الخمسية في المدرسة ،ال سيما من التعليم األساسي
إلى التعليم الثانوي ،أكثر من األطفال الذين ينتمي آباؤهم إلى أفقر الشرائح الخمسية .وفي حين أن احتمال إكمال الفتيات للتعليم
إكمالهن للتعليم الثانوي أو مراحل التعليم العالي هو أكبر من الفتيان .قد يكون التفاوت
االبتدائي أقل من الفتيان ،إال أن احتمال
ّ
ناتجا عن تحيز بعض اآلباء نحو تعليم الفتيان ،في حين أن التفاوت الذي تمت مالحظته في مستويات التعليم
في التعليم االبتدائي ً
العالي قد يعود إلى اضطرار الفتيان للعمل إلعالة أسرهم.
بشكل عام ،تُ عد ثروة األسرة المعيشية وتعليم الوالدين من العوامل الرئيسية المحددة لاللتحاق بالمدرسة في األردن .على الرغم
من انخفاض مساهمة مستوى الثروة في فرص التعليم لدى الفتيات والفتيان من العام  2013حتى العام  ،2017فقد بقي هذا
المستوى هو المحرك الرئيسي ،في حين تزايدت أهمية تعليم األم.

يُعد تقدير نصيب المرأة من دخل العمل في المنطقة
األدنى في جميع أنحاء العالم (حوالي نصف المتوسط
العالمي) ،بمتوسط غير مرجح يبلغ حوالي  15في المئة
 وهو أقل من  10في المئة في العراق ،وعُ مان ،وقطر،والمملكة العربية السعودية ،واليمن .يعكس هذا
األداء الضعيف على األرجح اآلثار المجموعة النخفاض
63
توظيف النساء وأجورهنّ .
من حيث عدم المساواة في توزيع الثروة ،مع
محدودية البيانات ،تبدو منطقة الدول العربية على
قدم المساواة مع أمريكا الالتينية وروسيا وآسيا
الوسطى ،بحيث تمتلك نسبة العشرة في المئة العليا
من السكان ما ي ّ
ُقدر بـ  75في المئة من الثروة ،وتمتلك
نسبة الواحد في المئة العليا  44في المئة من الثروة.
يُترجم ذلك إلى متوسط تقديري لنسبة ثروة العشرة
في المئة العليا إلى الخمسين في المئة الدنيا يبلغ
 ،306وهو من بين أعلى المعدالت في العالم ،بعد
64
أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء.
يبدو أن دول الشرق األوسط كانت العامل الدافع
وراء جميع التقديرات اإلقليمية المطروحة أعاله،
بحيث سجلت بلدان شمال أفريقيا نسبة أقل من
عدم المساواة.
ويُعنى تفاوت آخر مهم بالفرصُ .
وتعتبر الخلفية
االجتماعية واالقتصادية ،وخصوصً ا ثروة رب األسرة
ومستوى تعليمه ،من المحددات الرئيسية لعدم
المساواة في فرص الصحة والتعليم ،في حين يساهم

38

النوع االجتماعي في ذلك بقدر أقل بكثير 65.يصف
اإلطار  2.3نتائج تحليل عدم تكافؤ فرص التعليم في
66
األردن.
تاريخ ًيا ،تضمنت بعض العوامل المساهمة في عدم
المساواة في المنطقة عدم قدرة االقتصادات على خلق
فرص عمل الئقة ،ووجود هيكلية اقتصادية تعتمد على
اإليجارات أو األنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة
بحيث تكون إمكانات خلق فرص العمل محدودة ويتم
إقصاء أجزاء كبيرة من السكان ،والتمييز على أساس
الجنس والسمات األخرى ،والهياكل السياسية التمثيلية
الضعيفة التي تعزز اإلقصاء االجتماعي ،واالقتصادي،
67
والسياسي.
أثّر عدم المساواة في المنطقة على جودة التنمية
ً
معداًل
البشرية ،كما يتجلى في مؤشر التنمية البشرية
بعامل عدم المساواة .عام  ،2019بلغت قيمة المنطقة
في مؤشر التنمية البشرية ( 0.705تتراوح من 0.890
في اإلمارات العربية المتحدة إلى  0.470في اليمن)،
وهي أقل من المتوسط  العالمي البالغ ُ .0.737ت ّ
قدر
خسارة التنمية البشرية الناتجة عن عدم المساواة
بنحو  24.7في المئة في منطقة الدول العربية ،وهي
أعلى من المتوسطالعالمي البالغ  20.4في المئة وأفضل
فقط من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء (الشكل
68
.)2.9
يمكن ً
أيضا تحليل أوجه عدم المساواة في المنطقة
من زوايا أخرى ،كاألثر البيئي .على سبيل المثال،
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الشكل  2.9خسارة التنمية البشرية الناتجة عن عدم المساواة في منطقة الدول العربية أعلى من المتوسطالعالمي
وأفضل منها في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء2020 ،
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة

اﻟﺨﺴﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺴﻮدان

–35

اﻟﻴﻤﻦ

–32

ﻣﺼﺮ

–30

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

–20

اﻟﻌﺮاق

–20

ﺗﻮﻧﺲ

–19

اﻷردن

–15

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

–13

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دوﻟﺔ

–13

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى

–31

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

–26

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

–25

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

–22

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

–20

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

–17

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

–12

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

–31

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

–26

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

–18

ﺟﺪا
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ً

–11
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معداًل بعامل عدم المساواة.
تعني التسمية المختصرة  HDIمؤشر التنمية البشرية .تعني التسمية المختصرة  IHDIمؤشر التنمية البشرية
ً
بناء على بيانات مستقاة من مؤشر التنمية البشرية ()http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
المصدر :تحليل الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية ً

فإن أعلى  10في المئة من باعثي الكربون في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لديهم متوسط  بصمة
كربونية سنوية يبلغ  33.6ط ًنا من مكافئ ثاني أكسيد
ً
الكربون للفرد
مقارنة بـ 2.3ألدنى  50في المئة ،أو
حوالي  15مرة أعلى ،وهو ما يمثل أكبر اختالف في أي
69
منطقة في العالم
بالتالي ،يمكن أن يكون لعدم المساواة االقتصادية
آثار بيئية في المنطقة إذا لم تتم معالجتها.
طال أثر جائحة كوفيد 19-على عدم المساواة
االقتصادية العديد من األبعاد التي يمكن أن تعزز بعضها
البعض ،مثل الدخل واالستهالك والمدخرات ،والوصول
إلى فرص العمل عن بُعد ،وقطاعات اإلنتاج ،والمنطقة،
والنوع االجتماعي ،والفئات الضعيفة .يمكن أن تؤدي
استجابات السياسات إلى توسيع نطاق عدم المساواة
إذا لم يتم تصميمها مع مراعاة هذه األبعاد .قد يكون
التنمية البشرية وجائحة

لكل من هذه األبعاد تأثيرات أقوى على المدى القصير
أو الطويل ،بحسب السياق .على سبيل المثال ،قد
يعاني العاملون الذين تم تسريحهم في اقتصادات ذات
أسواق عمل مجزأة من بطالة طويلة األمد واستنزاف
لرأس مالهم البشري .هذا ويتوزع خيار العمل عن بُعد
بشكل غير متسا ٍو بين القوى العاملة وبين الوظائف،
ما يخلق مصد ًرا آخر لعدم المساواة .كما قد يستفيد
العمال عن بُعد الذين يتقاضون رواتب عالية من زيادة
اإلنتاجية بطرق قد ال تكون متاحة للعاملين اآلخرين
عن بُعد 70.باإلضافة إلى ذلك ،قد تستغرق إعادة اندماج
العامالت اللواتي ازدادت أعباء العمل المنزلي الملقاة
على عاتقهنّ أثناء الجائحة في سوق العمل وق ًتا أطول.
أخيرا ،قد يكون األشخاص في األسر المعيشية ذات
ً
الدخل المنخفض قد عانوا بشكل غير متناسب من
اإلجهاد ومشاكل الصحة العقلية ،ما قد يؤثر على
71
قدرتهم على إيجاد وظيفة.
كوفيد1 9 -
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الجدول  2.3أبعاد عدم المساواة التي قد تكون تأثرت بالجائحة
ُالبعد

األثر المحتمل

الوصول إلى الخدمات
الرقمية

إمكانية وصول األفراد في األسر المعيشية ذات الدخل المنخفض إلى اإلنترنت ّ
أقل من غيرها من األسر المعيشية ،وبالتالي تقل
إمكانية وصولها إلى األنشطة اإلنتاجية ،أو التعليمية ،أو الترفيهية عبر اإلنترنت .لذلك فهي أقل قدرة على االلتزام بالتباعد االجتماعي،
ما يؤثر على حياتها االجتماعية وصحتها العقلية

العمل عن ُبعد (األجر)

ميل أعلى لدى أصحاب الدخل المرتفع للعمل من المنزل
ً
مقارنة بغيرهم من العاملين عن ُبعد
إنتاجية أعلى لدى العاملين ذوي األجور المرتفعة
إنتاجية غير متكافئة بين القطاعات لدى النساء العامالت من المنزل

االستهالك والمدخرات

زيادة المدخرات لألسر ذات الدخل المرتفع وتراجع استهالك األسر المعيشية ذات الدخل المنخفض
انتعاش اإلنفاق أسرع في األسر المعيشية ذات الدخل المنخفض منه في األسر المعيشية ذات الدخل المرتفع

القطاعات اإلنتاجية

تستطيع الشركات في بعض القطاعات العمل أثناء الجائحة بسهولة أكبر من غيرها
تستطيع الشركات في بعض القطاعات التحول إلى الخدمات عبر اإلنترنت بسهولة أكبر من غيرها
تزايد الطلب على بعض السلع والخدمات (مثل المستحضرات الصيدالنية ،وتقنيات المعلومات واالتصاالت ،والخدمات عبر اإلنترنت)
وتراجعه على سلع وخدمات أخرى (مثل البناء والترميم والسياحة والنقل والترفيه)

اإلقليمي

تضرر بعض القطاعات في المناطق األفقر ،مثل الخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة ،بشكل غير متناسب؛ في حين أن
قطاعات أخرى ،مثل الزراعة ،قد تتأثر نتيجة عمليات اإلغالق
محدودية الوصول إلى/ومالءمة الخدمات العامة ،الشخصية (الرعاية الصحية) ،أو عبر اإلنترنت (التعليم) في المناطق الفقيرة أو النائية
تضررا من المناطق الريفية
المناطق الحضرية أكثر
ً
العمل عن ُبعد أسهل في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية
االنتقال نحو ضواحي المدن متوسطة الحجم في بعض البلدان

النوع االجتماعي

تعرض النساء لبطالة أعلى وانخفاض أكبر في عدد ساعات العمل في بعض القطاعات
تأثر عقود الدوام الجزئي أكثر من العقود العادية
دفع زيادة عبء العمل المنزلي النساء نحو عقود بدوام جزئي أو إيقاف مؤقت للعمل
زيادة عبء الرعاية لدى النساء وزيادة خطر تسرب الفتيات من المدرسة
احتمال أقل لوصول النساء إلى الخدمات الرقمية ما قد يؤدي إلى تخلفهن عن الركب في الوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت

التعليم

االنقطاع المدرسي المطول يؤدي إلى خسائر طويلة المدى في اإليرادات
سنا أكثر من األطفال األكبر ً
تأثر األطفال األصغر ً
سنا
تأثر الطالب في المناطق الريفية أكثر بسبب ضعف إمكانية الوصول للخدمات الرقمية
تعلما
تضررا هم الذين أهلهم أقل
الطالب األكثر
ً
ً

الثروة

تتلق الدعم الكافي من الدولة،
زيادة تراكم الثروة بالنسبة إلى الفئة األعلى من توزيع الثروة ،في حين أن الفئات األكثر
ضعفا ،التي لم َ
ً
تكون قد استنفدت أصولها
توفير الثروة المالية ،مثل األسهم التي يمتلكها األشخاص في أغنى الشرائح الخمسية ،مكاسب أعلى من أشكال الثروة األخرى

بناء على معلومات من عدة مؤلفين )2021( Credit Suisse ،و.)2022( Stantcheva
المصدر :الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية ً

تشير كل هذه األبعاد والتفاعالت إلى أن أثر الجائحة
على عدم المساواة كان غير متكافئ .يلخص الجدول
 2.4اآلثار المحتملة لألبعاد المختلفة لعدم المساواة.
من المتوقع أن تكون عدم المساواة أعلى في
البلدان التي لم تكن قادرة على تنفيذ سياسات فعالة
للتخفيف من آثار الجائحة؛ وهي بشكل أساسي
ً
ً
أصاًل بمصادر
دواًل تقع في المنطقة العربية ومتأثرة
40

هشاشة أخرى مثل النزاعات .في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،ألحقت الجائحة ضر ًرا غير
متناسب بالفقراء والضعفاء ،ما أدى إلى ارتفاع كبير في
معدالت الفقر وعدم المساواة 72.وجدت عدة جوالت
من االستطالعات الهاتفية أن األشخاص في أدنى 40
في المئة من توزيع الدخل في مصر وتونس كانوا
ً
مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة .في
األكثر تضر ًرا
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التعبير مضمونة إلى حد كبير أو متوسط بمقدار
نقطة مئوية منذ العام  ،2016ومن  63في المئة إلى
 43في المئة في المنطقة ،وبنسبة  25نقطة مئوية في
لبنان ،و 23في األردن و 6تونس .كما تراجعت نسبة
الذين يقولون إنهم يتمتعون بالحق في التجمع والتظاهر
السلمي من العام  2016إلى العام  ،2019من  50في المئة
إلى  35في المئة في المنطقة .باإلضافة إلى ذلك ،يشير
المواطنون إلى أن قدرتهم على االنضمام إلى منظمات
المجتمع المدني قد تراجعت ،من  64في المئة عام
 2016إلى  48في المئة في المنطقة .وكان االنخفاض
األكبر ،بمقدار  42نقطة مئوية ،في لبنان.
يعكس هذا التراجع في تصورات ضمانات الحريات
موجة من اإلحباط بين المواطنين في جميع أنحاء
المنطقة اليوم .ويتم تحليل األسباب األساسية في
الفصل ( 3الشكل .)2.11
وكان ً
أيضا لبعض السياسات التي وضعتها حكومات
في المنطقة والرامية إلى السيطرة على انتشار
جائحة كوفيد 19-وتهديدها لحياة األشخاص ورفاههم
أثر سلبي على أسلوب حياة األشخاص وممارستهم
لحرياتهم .تضمنت هذه السياسات التركيز المفرط
على الحد من الحق في الحركة والتجمع والتعبير،
باإلضافة إلى حظر الصحافة وزيادة الرقابة على
السكان واألنشطة األساسية األخرى (للمزيد من
التفاصيل ،مراجعة الفصل  77.)3تفسر هذه القيود
جزئ ًيا التراجع اإلضافي في تصور المواطن لضمانات
الحرية بعد كوفيد ،كما لوحظ في الشكل  .2.11يؤدي
التواجد المتزايد للدولة في حياة األشخاص لفرض
قيود وضوابط متعلقة بكوفيد 19-إلى اإلخالل بالتوازن
بين حماية األشخاص وتمكينهم.

سيناريو متفائل ،من المتوقع أن يرتفع معامل جيني
من  37في المئة إلى  39في المئة في تونس ،ومن 33
في المئة إلى  34في المئة في دولة فلسطين .بينما
في السيناريو المتشائم ،سيرتفع إلى  41.4في المئة
في تونس 73.تشير اآلثار التوزيعية غير المتكافئة إلى
إمكانية التعافي غير المتكافئ الذي سيترك العديد من
المحرومين والمستضعفين ،ال سيما أولئك في القطاع
غير النظامي الذين ال يملكون أي تأمين اجتماعي أو
صحي ،والذين من المحتمل أن يعانوا من صدمات
طويلة األجل في الدخل وتراجع فرص العمل .من
المحتمل أن يكون لهذه النتائج المتفاوتة ً
أيضا تأثيرات
بين األجيال ،بحيث يرجح أن يعاني األطفال في األسر
المعشية الفقيرة والضعيفة من اختالل في التعليم ،ما
74
يؤدي إلى عدم المساواة في التعليم العالي والدخل.
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الوكالة على الحياة

قبل جائحة كوفيد ،19-أدت األزمات والنزاعات التي
طال أمدها في بعض البلدان في منطقة الدول العربية
إلى تقليص دور الدولة .كما أدى سوء الحوكمة ،التي
لطالما كانت عقبة هيكلية أمام التنمية في المنطقة
(مراجعة الفصل  ،)3إلى تدني الثقة في الدولة
ومؤسساتها ،وإلى حوكمة غير خاضعة للمساءلة،
وتقييد الفضاء المدني .وكشفت هذه الظروف هشاشة
العقد االجتماعي بين الدول والمواطنين ،ما أعاق
تحقيق السالم والعدالة واالستقرار.
كانت الثقة في الحكومة متدنية عمومًا في المنطقة،
وتتراوح من  10في المئة من األشخاص الذين يثقون
بالحكومة في ليبيا ،و 19في المئة في العراق ولبنان،
و 20في المئة في تونس ،و 29في المئة في المغرب ،إلى
 57في المئة في اليمن و 66في المئة في مصر (الشكل
 75.)2.10كما سُ جل تراجع مطرد في تصورات األشخاص
لحرياتهم في التعبير ،والتجمع ،والقدرة على االنضمام
إلى منظمات المجتمع المدني (الشكل  76.)2.10كذلك،
تراجعت نسبة المواطنين الذين يعتقدون أن حرية

الضغوط على الكوكب

يتشكل النظام البشري ،وبالتالي التنمية البشرية ،من
قبل النظام الطبيعي ويقوم بدوره بتشكيل هذا األخير.
تعكس أزمة المناخ ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وزيادة

الشكل  2.10الثقة في الحكومات في منطقة الدول العربية متدنية بشكل عام2019-2018 ،
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )(٪
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺎدوا أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ أو ﻳﺜﻘﻮن
ً
ﻣﺼﺮ
66

اﻟﻴﻤﻦ
57

اﻟﻜﻮﻳﺖ
47

اﻷردن
38

اﻟﺴﻮدان
33

دوﻟﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
33

اﻟﻤﻐﺮب
29

أﻓﻀﻞ

ﺗﻮﻧﺲ
20

ﻟﺒﻨﺎن
19

اﻟﻌﺮاق
19

ﻟﻴﺒﻴﺎ
10

أﺳﻮأ
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الشكل  2.11تراجعت تصورات األشخاص لحرية التعبير والتجمع والقدرة على االنضمام إلى منظمات
المجتمع المدني في منطقة الدول العربية بشكل مطرد من عام  2006إلى عام 2019
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﺤﻖ ﻣﻀﻤﻮن إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ )(٪
ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻊ

ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

100%
60

61%

53%

45%

ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

20

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

100%
57%

60

48%

33%

20

ﻣﺼﺮ

100%
60

43%

32%

27%

20

اﻟﻌﺮاق

100%
53%

52%

39%

67%

60
20
100%

68%

46%

اﻷردن

60
20

اﻟﻜﻮﻳﺖ

100%
60

49%

46%

44%

46%

42%

51%

20

ﻟﺒﻨﺎن

100%
60
20

ﻟﻴﺒﻴﺎ

100%
68%

60

71%

55%

20

اﻟﻤﻐﺮب

100%
50%

39%

40%

17%

26%

60
20

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

100%
50%

60
20

اﻟﺴﻮدان

100%
70%

53%

58%

60
20

ﺗﻮﻧﺲ

100%
56%

45%

60

48%

20
2019

2016

2011 2013

2019 2021

2016

2011 2013

2019 2021
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تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

2016

2011 2013

اﻟﻴﻤﻦ

األمراض الحيوانية المصدر تفاعلنا مع الكوكب بينما
نتجاوز حدود تحمّ ل الكوكب 78.من بين األسباب
الجذرية لجائحة كوفيد 19-انتهاك البشرية للحدود
البيئية للكوكب .مع اشتداد الضغوط على األنظمة
البيئية الطبيعية والحياة البرية ،تسارعت قنوات
انتشار الفيروسات ،بحيث اتخذت أكثر من  75في المئة
من األمراض الجديدة في العقود األخيرة شكل انتشار
حيواني المصدر بين الحيوانات والبشر ،بما في ذلك
اإليبوال ،وفيروس نقص المناعة البشرية ،والمتالزمة
التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) ،ومتالزمة الشرق
ومؤخرا جائحة كوفيد.19-
األوسط التنفسية،
ً
وهذا ليس التفاعل الحاسم الوحيد .تؤدي أزمة
المناخ ،التي تزيد من تدهور النظام البيئي وندرة المياه
والمخاطر الساحلية ،إلى تعقيد تقدم التنمية البشرية.
إن فهم المخاطر الناتجة عن المجازفة ،والتعرض
للمخاطر ،والضعف ،والضغوط على الكوكب يزيد من
تعقيد تقييم المخاطر ويغير بشكل أساسي مستويات
المخاطر ومعنى التنمية القائمة على دراسة المخاطر.
ُ
ً
نظرا لحجم تغير المناخ،
تغيراً ،
أواًل ،تشهد أسس المخاطر ً
وخسارة التنوع البيولوجي ،والتدهور البيئي .ثان ًيا ،كما
تغيرا.
كشفت جائحة كوفيد ،19-تشهد أنماط التعرض
ً
ً
نظرا للتغير في المخاطر وأنماط التعرض ،والمعرفة
ثالثاً ،
المحدودة باألحداث الجديدة المحتملة واحتماالت
حدوثها ،فإن مسارات التنمية التي تحددها المجتمعات
ليست قائمة على دراسة المخاطر 79.كما يشير تقرير
التنمية اإلنسانية للعام " ،2020تفرض اآلثار المتراكمة
للتهديدات المتعلقة باألنثروبوسين مطالب واضحة
ليس فقط الستراتيجيات الحماية والتمكين ،ولكن ً
أيضا
للتضامن ،عل ًما أن أمن األشخاص في مختلف أنحاء العالم
مرتبط ببعضه البعض ،شأنه شأن قدرة األنظمة البيئية
80
واألشخاص على التكيف".
يهدد استنفاد الموارد الطبيعية وتزايد حدوث الظواهر
المناخية الشديدة في منطقة الدول العربية بحدوث
أزمات كبيرة في المستقبل القريب .تعتبر الدول العربية
من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ 81.فقد شهدت
المنطقة ظروفًا مناخية قاسية عام  ،2020بما في ذلك
حرائق الغابات في لبنان والجمهورية العربية السورية،
وموجات حر قياسية في العراق واألردن ،وفيضانات
قاتلة في السودان ،وهطول أمطار غزيرة ،ما أدى إلى
82
حدوث فيضانات واضطرابات في النقل في دول الخليج.
تزيد الضغوط البيئية  -مثل ندرة المياه ،وتلوث
الهواء ،وعدم كفاية إدارة النفايات ،واستنزاف التربة،
وخسارة التنوع البيولوجي ،وتدهور الموارد البحرية،
وتدهور األنظمة البيئية الساحلية ،والظواهر الجوية
المتطرفة  -من تعرض المنطقة لتأثيرات تغير المناخ،
وتهدد أمن الغذاء والتغذية السليمة.
التنمية البشرية وجائحة

تتزايد الضغوط على الكوكب إلى جانب التنمية
البشرية .في منطقة الدول العربية ،يتضح ذلك عند
مقارنة قيم مؤشر التنمية البشرية للبلدان مع نصيب
الفرد من البصمة المادية ،وهو مقياس للضغط الذي
تمارسه األنشطة البشرية على الكوكب (الجدول .)2.4
يكشف إعداد الرسوم البيانية للبلدان على أساس
المقاييس المزدوجة لقيمة مؤشر التنمية البشرية
ً
معداًل بعامل الضغوط على
ومؤشر التنمية البشرية
الكوكب عن أربع مجموعات للبلدان (الشكل :)2.12
 .1جيبوتي والسودان والجمهورية العربية السورية
واليمن :تنمية بشرية متدنية (قيمة مؤشر
التنمية البشرية أقل من  )0.550وخسارة من
قيمة مؤشر التنمية البشرية بنسبة  2في المئة
أو أقل بسبب التعديل بعامل الضغوط على الكوكب.
تشكل الجمهورية العربية السورية جز ًءا من هذه
المجموعة ،على الرغم من أنها تقع على الحدود
الدنيا للتنمية البشرية المتوسطة.
 .2الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا
والمغرب وتونس ولبنان (البلدان المتوسطة
الدخل) :تنمية بشرية عالية (قيمة مؤشر التنمية
البشرية بين  0.700و )0.800أو المستوى األعلى
من التنمية البشرية المتوسطة مع خسارة نسبة
مئوية من قيمة مؤشر التنمية البشرية تتراوح
بين  3في المئة و 8في المئة بسبب التعديل بعامل
الضغوط على الكوكب ،على قدم المساواة مع نطاق
متوسط البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة
( 3في المئة) والبلدان ذات التنمية البشرية
العالية ( 9في المئة).
 .3البحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية
(البلدان المنتجة للنفط ذات الدخل المرتفع):
تنمية بشرية عالية ً
جدا (قيمة مؤشر التنمية
البشرية أعلى من  )0.800وخسارة نسبة مئوية
من قيمة مؤشر التنمية البشرية تتراوح بين 13
في المئة و 19في المئة بسبب التعديل بعامل
الضغوط على الكوكب ،على قدم المساواة مع
متوسط بلدان التنمية البشرية العالية ً
جدا (15
في المئة).
 .4الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة (البلدان
المنتجة للنفط ذات الدخل المرتفع) :تنمية
بشرية عالية ً
جدا (قيمة مؤشر التنمية البشرية
أعلى من  )0.800وخسارة نسبة مئوية من قيمة
مؤشر التنمية البشرية بسبب التعديل بعامل
الضغوط على الكوكب ،ضعف متوسط  مجموعة
التنمية البشرية هذه.
في الخالصة ،كانت التنمية البشرية في منطقة الدول
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معداًل بعامل الضغوط على
الجدول  2.4قيم مؤشر التنمية البشرية ،اآلثار المادية للفرد -قيم التنمية البشرية
ً
معداًل بعامل عدم المساواة
الكوكب وقيم مؤشر التنمية البشرية
ً
قيمة مؤشر التنمية
البشرية2019 ،

قيمة مؤشر التنمية
معداًل
البشرية
ً
بعامل الضغوط على
الكوكب2019 ،

النسبة المئوية للخسارة
معدلة بعامل الضغوط
على الكوكب

اإلمارات العربية المتحدة

0.890

49.6

0.609

المملكة العربية السعودية

0.854

12.4

0.707

البحرين

0.852

14.4

0.691

قطر

0.848

13.2

0.581

عمان

0.813

10.4

0.704

الكويت

0.806

46.5

0.547

الجزائر

0.748

3.1

0.721

لبنان

0.744

15.4

0.688

تونس

0.740

6.3

0.710

0.596

األردن

0.729

6.7

0.700

0.622

ليبيا

0.724

3.9

0.673

دولة فلسطين

0.708

ب

ب

مصر

0.707

4.8

0.684

المغرب

0.686

3.9

0.668

العراق

0.674

2.8

0.642

الجمهورية العربية السورية

0.567

3.4

0.554

جيبوتي

0.524

2.3

0.518

السودان

0.510

5.0

0.500

0.333

اليمن

0.470

1.1

0.467

0.321

البلد أو اإلقليم ،المجموعة والمنطقة

قيمة مؤشر التنمية
معداًل بعامل
البشرية
ً
عدم المساواة2019 ،

البلد أو اإلقليم
أ
أ
أ
أ

0.706
أ

0.596
أ

أ

0.613
0.497
أ

0.541
أ
أ

مجموعة التنمية البشرية
تنمية بشرية عالية ً
جدا

0.898

24.2

0.760

0.800

تنمية بشرية عالية

0.753

15.2

0.688

0.618

تنمية بشرية متوسطة

0.631

4.0

0.615

0.465

تنمية بشرية متدنية

0.513

2.2

0.508

0.352

الدول العربية

0.705

6.5

0.666

0.531

شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.747

16.9

0.676

0.621

أوروبا وآسيا الوسطى

0.791

12.2

0.728

0.697

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

0.766

12.4

0.720

0.596

جنوب آسيا

0.641

4.6

0.622

0.475

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0.547

2.8

0.539

0.380

العالم

0.737

12.3

0.683

0.587

المنطقة

		
أ :غير مقدر.
المصدر.UNDP 2020 :
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معداًل بعامل الضغوط على الكوكب.
ب :لم تكن بيانات البصمة المادية للفرد متوفرة لدولة فلسطين ،لذلك لم يتم تقدير مؤشر التنمية البشرية
ً

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

الشكل  2.12مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل الضغوط على الكوكب في الدول العربية
50

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

40

30

20

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻟﺒﻨﺎن
دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻋﻤﺎن

ﻣﺼﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

0.900

0.800

اﻷردن

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻌﺮاق

ﻟﻴﺒﻴﺎ
0.700

10

اﻟﺴﻮدان
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

0.600

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

0.500

اﻟﻴﻤﻦ

0
0.400

المصدر.UNDP 2020 :

العربية متفاوتة قبل جائحة كوفيد ،19-نتيجة لعقد
اجتماعي يستند إلى ديناميات السلطة غير المتكافئة
التي تقود عمليات اإلقصاء في حيز السياسات العامة
وتشكل نتائج التنمية البشرية .لذلك ،لم يكن تأثير
ً
موحدا،
الجائحة على التنمية البشرية في المنطقة
على الرغم من انتشاره وعمقه .إن السياق وخيارات
السياسة التي كانت قائمة قبل جائحة كوفيد19-
حددت قدرة دول المنطقة على التكيف مع أثر هذه
الصدمة.
في مجاالت التعليم والصحة والعمل والفقر ،أدت
جائحة كوفيد( 19-والصدمات النفطية المصاحبة لها)،
باإلضافة إلى النوع االجتماعي والثروة والفوارق بين
المناطق الحضرية والريفية ،إلى تفاوت درجات القدرة
على مواجهة األزمات في مواجهة الصدمات الناتجة عن
الجائحة وتباين آفاق التعافي .ويؤثر شرخ آخر في
الدول العربية على القدرة على مواجهة األزمات وآفاق

التنمية البشرية وجائحة

التعافي في البلدان واألقاليم الفردية وهو العدد الكبير
للعمال الوافدين والنازحين داخل ًيا والالجئين .فقد
تفاقم الواقع الصعب الذي كان قائ ًما قبل الجائحة بسبب
الصدمات التي أحدثتها ،على الرغم من الجهود الحميدة
التي بذلتها بعض البلدان لمواجهتها.
كما توضح الفصول الالحقة من هذا التقرير ،أدى عدم
المساواة في الوصول إلى الفرص قبل جائحة كوفيد19-
في جميع مجاالت التنمية البشرية إلى إضعاف قدرة
األشخاص على مواجهتها والتكيف معها .فقد أدى عدم
كفاية وعدم تكافؤ حيز السياسات إلى تعرض المنطقة
بشكل متزايد للصدمات ،ونتيجة ذلك ،تفاقم أوجه عدم
المساواة والهشاشة القائمة ً
أصاًل .لتوسيع نطاق التنمية
البشرية ،ال بد من توسيع حدود القدرات من خالل
مجموعة من السياسات ،بما في ذلك االستراتيجيات
المتماسكة طويلة األجل.
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الفصل الثالث

بناء حوكمة خاضعة
للمساءلة وسريعة االستجابة

تمامًا كما هو الحال حول العالم ،تسببت جائحة
كوفيد 19-بإجهاد كبير لألنظمة السياسية واإلدارية
في معظم الدول العربية التي كان عدد كبير منها يرزح
أساسا تحت وطأة الضغوط .وفي حين كانت الدول
ً
تأثرا بتداعيات
الهشة والمتضررة من النزاعات األكثر ً
الجائحة نتيجة لتحديات النقص في الحوكمة
أساسا ،تأثرت بدورها الدول المستقرة
الموجودة
ً
المتوسطة الدخل وبلدان مجلس التعاون الخليجي
ّ
والمتطلبات الناتجة عنها
بدرجات متفاوتة بالجائحة
التي أرهقت أنظمتها اإلدارية وحوكمتها.

تحديات الحوكمة
قبل تفشي الجائحة ،واجهت دول المنطقة سلسلة
من التحديات على صعيد الحوكمة ،اشتدت حدتها
في الكثير من الحاالت منذ انتفاضات  2011التي هزت
المنطقة 1.واجتاحت موجة تفاؤل العالم العربي أواخر
العام  2010في أعقاب تحركات واسعة النطاق للشباب
تخللتها مشاركة نسائية كبيرة للمطالبة بالمزيد من
الحقوق وبحوكمة خاضعة أكثر للمساءلة وسريعة
االستجابة .وبدأت هذه االنتفاضات في تونس ،وبعدها
مصر ،لتمتد الح ًقا إلى ليبيا ،واليمن ،والجمهورية
العربية السورية ،وبعض الدول العربية األخرى
بدرجات أقل.
وتراوحت المطالب الشعبية في المنطقة بين
زيادة المساءلة ،وتوفير مساحة أكبر من الحرية،
والعدالة االجتماعية ،والكرامة اإلنسانية .غير أنه
بعد مرور عقد من الزمن ،لم يتمّ تحقيق التغييرات
المطلوبة بالكامل .وفي الكثير من الحاالت بقيت
المشاعر مختلطة إزاء احتمال قيام حوكمة خاضعة
أكثر للمساءلة وسريعة االستجابة .وشهدت تونس
التغييرات األكبر بفضل انتقالها إلى حكومة تمثيلية،
على الرغم من أن عملية اإلصالح التي تشهدها
تعثرت ،وهو وضع يهدد اإلنجازات المحققة حتى
اآلن .أما في العراق ،فسهلت االتفاقات بين الحكومة
االتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان عامي
 2019و  2020عملية إرساء االستقرار شمالي البالد،
ما سمح للنازحين بالعودة إلى ديارهم والمشاركة
في عملية إعادة بناء الدولة .كما ساهمت المطالبات
بتعزيز المساءلة في إحداث تغيير محدود على
صعيد التمثيل ،وأثّرت على االنتخابات البرلمانية
عام  2 .2021هذا وشهد السودان تطورات إيجابية
ً
أيضا ،حيث قادت التعبئة الشعبية دفة اإلصالحات.
لكن عملية اإلصالح الديمقراطية في البالد تعثرت
خالل .2022

واستجابت بعض دول المنطقة للمطالب من خالل
إجراء إصالحات جزئية أو محاولة تبديد المخاوف
االقتصادية التي تنتاب الشريحة الشبابية .وفي العديد
من دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتوسطة
الدخل ،تمّ تقديم بعض التنازالت وسط منح االستقرار
ً
شرطا مسب ًقا لالزدهار االقتصادي.
األولوية باعتباره
غير أن دعوات إصالح الحوكمة ال تزال قائمة ،كما
تبين في التجمعات الشبابية الحاشدة التي شهدتها
الجزائر والعراق ولبنان والسودان.
وفي أماكن أخرى من المنطقة ،استمرت الصراعات
على السلطة بدرجات متفاوتة .فقد تخبطت العديد
من الدول بأزمات مستمرة بما فيها نزاعات مسلحة
على غرار ليبيا ،والصومال ،والجمهورية العربية
السورية ،واليمن .في حين تضم المنطقة  5.5في
المئة فقط من سكان العالم ،استضافت أكثر من 45
في المئة من النازحين حول العالم و 58في المئة من
الالجئين في عام  3.2018وشهد السودان ،واليمن،
وسوريا ازدياد في أعداد النازحين عام  2021بنسب
تراوحت من  100ألف الى  500ألف نازح داخل ًيا .وبقي
عدد الالجئين السوريين هو األعلى إذ وصل إلى 6.8
مليون الجئ ،أي بنسبة  %27من مجموع الالجئين
في العالم في نهاية  4.2021وال بد من اإلشارة إلى
أثر الحرب في أوكرانيا عام  ،2022إذ سجّ لت أوكرانيا
حوالي  8ماليين نازح قسري داخل البالد وأكثر من
 6ماليين الجئ من أوكرانيا 5.ويعيش حوالي  30في
6
المئة من سكان المنطقة في مناطق متأثرة بالنزاع.
يُذكر أن األزمات والنزاعات السائدة ،التي تعزى جزئ ًيا
إلى الحوكمة السيئة والمؤسسات الضعيفة ،ألحقت
أضرا ًرا جسيمة بالتنمية البشرية.
وقد اختلفت االستجابة لجائحة كوفيد 19-إلى حدّ
كبير بين مختلف الدول ومجموعات الدخل .وأنفقت
دول مجلس التعاون الخليجي األكثر ثرا ًء  69.9مليار
دوالر بالمقارنة مع  24.8مليا ًرا أنفقتها الدول العربية
األخرى 7.ومن الواضح أن توفر الموارد أثر على
فعالية االستجابة للجائحة ،تمامًا كنشاط المؤسسات
والتنسيق فيما بينها .ونجحت معظم الدول الخليجية
في حملة التلقيح التي أطلقتها وفي تحقيق تعافي
اقتصادي سريع أواخر العام  8.2021وتمكنت الحكومات
الخليجية من السيطرة على تفشي الوباء في بداياته
حيث بلغ متوسط معدل التعافي  81في المئة في أيلول/
سبتمبر  ،2020متخط ًيا بأشواط المعدل العالمي الذي
بلغ  57في المئة 9.واحتلت البحرين المرتبة األعلى
على صعيد الرضا عن االستجابة الحكومية ،مسجلة
 38.3على  ،40تلتها المملكة العربية السعودية (،)37.1
واإلمارات العربية المتحدة ( ،)36.6والكويت (،)35.7
10
واألردن ( ،)23.1ولبنان (.)15.39
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بالنسبة لبعض دول المنطقة ،وال سيما الدول
المنخفضة الدخل ،أدى عدم التنسيق بين الوكاالت
ً
فضاًل عن االستجابة
الحكومية وجهات فاعلة أخرى،
البطيئة لجهة تطبيق بعض التدابير المرتبطة بالصحة
العامة الضرورية لمواجهة الجائحة ،إلى تقويض الثقة
بالدولة إلى ّ
حد أكبر .وأسفر عدم الثقة بالحكومة
بدوره عن استياء الشعب في بعض األحيان ،ما تسبب
بتأخير استجابتها أو إبطاء وتيرتها .وأظهرت دراسة
مؤخرا حول تفشي كوفيد 19-في  177دولة
أجريت
ً
أن ارتفاع مستويات الثقة بالحكومة والمجتمع ارتبط
ّ
حد كبير بتراجع عدد
من الناحية اإلحصائية إلى
11
اإلصابات.
ولم تكن الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات تتمتع
بقدرة كافية أو تملك الموارد الالزمة لمعالجة آثار
تفشي جائحة كوفيد 19-بسبب نكسات أخرى ،على
غرار تدمير البنية التحتية الصحية ونزوح أو هجرة
عدد كبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وبالتالي ،استنزفت الجائحة قدرات خدمات الرعاية
الصحية والمستشفيات العامة والخاصة المنهكة
أساسا ،وقوّ ضت قدرتها على االستجابة بسرعة
ً
لألزمة.

وضع الحوكمة
عند النظر إلى وضع الحوكمة ،يبدو أن تونس ودولة
فلسطين (الضفة الغربية) ومن ثم المغرب واألردن
احتلت المراتب األولى في مؤشر الحوكمة العربي
الذي نشرته األسكوا قبل انتشار الجائحة .ويقيس
المؤشر الحوكمة من خالل ثالث ركائز مرجحة
بالتساوي :سيادة القانون وسهولة التماس العدالة،
ومساءلة المؤسسات وفعاليتها ،والمشاركة .وتتراوح
النقاط المسجلة في المؤشر بين  3+في أفضل األحوال
و -3في أسوئها ،حيث سجلت معظم دول منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية نقطتين .وقد أبلت تونس
بال ًء حس ًنا بشكل خاص على صعيد ركيزة سيادة
القانون والتماس العدالة ،مسجلة  .1.51في المقابل،
سجلت بعض أغنى دول المنطقة ،بما فيها عُ مان
ً
نقاطا ناهزت المعدل ليس إال على
واإلمارات وقطر،
صعيد الحوكمة .أما السعودية ،واليمن ،والجمهورية
ً
نقاطا منخفضة
العربية السورية ،والبحرين ،فسجلت
في المؤشر( 12.الشكل )3.1
وضمن مؤشر مدركات الفساد حسب منظمة
الشفافية الدولية ،سجلت بعض بلدان مجلس التعاون

الشكل  3.1النقاط المسجلة في مؤشر الحوكمة العربي تتفاوت إلى حدٍ
كبير في أرجاء منطقة الدول العربية
ٍ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ
1.51
1.24
0.84
0.69
0.41
0.37
0.26
0.24
0.08
0.04
0.04

ﺗﻮﻧﺲ
أ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻐﺮب
اﻷردن
ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﺮاق
ﻋﻤﺎن
ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻮدان
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
أ
ﻏﺰة

–0.32
–0.43
–0.49
–0.70
–0.80
–0.99
–1.15
–1.39
–2.85

مالحظة :تُ قاس الحوكمة من خالل ثالث ركائز مرجحة بالتساوي وهي :سيادة القانون وسهولة التماس العدالة ،ومساءلة المؤسسات وفعاليتها ،والمشاركة .ولصياغة المؤشر ،استخدم
المؤلفون بيانات من معهد  Varieties of Democracyلعام  .2018واستند المؤشر إلى خمسة مقاييس للركيزة األولى (سيادة القانون وسهولة التماس العدالة) وأربعة مقاييس للركيزة
الثانية (مساءلة المؤسسات وفعاليتها) وأربعة مقاييس للركيزة الثالثة (المشاركة).
قسم البيانات الواردة أعاله لدولة فلسطين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب استخدام أنظمة بيانات مختلفة في كل منهما.
أ .تُ َ
المصدر.UN ESCWA 2021 :
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الشكل  3.2ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات
الفساد لعام 2021
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ )ﻣﻦ اﺻﻞ (180

ﻗﻄﺮ – 31

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – 52

أﻓﻀﻞ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻤﺘﺤﺪة – 24

25

50

ﻋﻤﺎن – 56

اﻷردن – 58
ﺗﻮﻧﺲ – 70
اﻟﻜﻮﻳﺖ – 73
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ – 78

75

اﻟﻤﻐﺮب – 87

100

اﻟﺠﺰاﺋﺮ،

ﻣﺼﺮ – 117

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ – 128

ﻟﺒﻨﺎن – 154

125

150

اﻟﻌﺮاق – 157
اﻟﺴﻮدان – 164
ﻟﻴﺒﻴﺎ – 172

اﻟﺼﻮﻣﺎل ،اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

– 178

أﺳﻮأ

اﻟﻴﻤﻦ – 174

175

المصدر.Transparency International 2021 :

ً
نقاطا جيدة .كما
الخليجي ،ال سيما قطر واإلمارات،
ّ
ً
جيدا نسب ًيا ،في حين سجلت كل من
قدم األردن أدا ًء
ً
نقاطا متوسطة.
تونس ،والكويت ،والبحرين ،والمغرب
أما الدول التي تشهد أزمات ،فحلت في أسفل القائمة،
حيث كانت أربع دول من أصل الدول العشر األدنى
ً
ترتي ًبا في عام ً 2021
عربية (الشكل .)3.2
دواًل

مستوى ثقة منخفض – استجابة بطيئة

أ ّدت جائحة كوفيد 19-إلى "تسريع وتيرة تراجع
الثقة في جميع أنحاء العالم" ،وف ًقا لمقياس إيدلمان
للثقة 13.وكانت الثقة بالحكومة قد انهارت لتصل
إلى مستويات منخفضة قياسية حتى قبل الجائحة،
وواصلت هذا المنحى منذ ذلك الحين .وفي االستطالع
ّ
متعقب
الدولي بشأن فيروس كوفيد 19-الذي أجراه
أكسفورد الستجابة الحكومات لفيروس كوفيد،19-
سُ ئل المستطلعون عن مدى ثقتهم بقدرة الحكومة
على رعايتهم ومدى صدقها في التعامل مع تفشي
الجائحة .وكشفت النتائج عن اتساع هوة انعدام الثقة
بالحكومة 14.وفي مؤشر إيدلمان للثقة لعام  2022برز
ترتيب دولتين من المنطقة العربية ،هما دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ،اللتين
بقيتا من ضمن الدول ذات المستويات العالية للثقة
العامة .كما أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدمت
15
 9نقاط على صعيد الثقة بين العام  2021الى .2022
وقد أدى انعدام الثقة بالحكومة والمؤسسات العامة
إلى تأخير وقت االستجابة وتسريع انتشار الجائحة.
ودفع عجز السياسة العامة ومؤسسات الدولة عن
ّ
وسد
إدارة األزمة بالجهات الفاعلة غير الدولة للتدخل
الفجوة .فالجائحة بمثابة اختبار للمؤسسات العامة
وهياكل الحوكمة في مختلف أرجاء العالم ،وقد أظهرت
ّ
وشكل انعدام الثقة بقيادة
كبيرا منها ضعيف.
أن عددًا
ً
ً
عاماًل أساس ًيا في عجز
الحكومة والمؤسسات العامة
الدول عن السيطرة على الجائحة .فقيام مؤسسات قوية
ومنيعة ،وكذلك منفتحة وشفافة وخاضعة للمساءلة،
أساسي في االستجابة للجائحة ولغيرها من الصدمات.
ويطالب عدد كبير من شعوب الدول العربية
بالمزيد من الحقوق ،والكرامة ،والعدالة االجتماعية-
ً
ّ
بالحد من الفساد.
فضاًل عن مطالبتهم
االقتصادية،
واختار  16في المئة من المستطلعين ضمن المؤشر
العربي لعامي  2020-2019أولويات اإلصالحات المرتبطة
بأداء الحكومة وسياساتها ،على غرار ضعف الخدمات
العامة ،والفساد المالي واإلداري ،والحاجة إلى حوكمة
16
خاضعة للمساءلة.
وقام الباروميتر العربي بشكل دوري باستطالع
الرأي العام العربي بشأن أداء الحكومات .وقد ورد في
تقريره لعام  2019أن الشعوب العربية غير راضية عن
حكوماتها .وكشفت مقابالت أج راها المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات في  13دولة عربية بين
عامي  2019و  2020عن مستوى ثقة منخفض بالسلطات
القضائية والتنفيذية والتشريعية ،حيث سجل أدنى
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هذا ويعتقد المستطلعون من دول تدور فيها
النزاعات  -مثل ليبيا ،وسوريا ،واليمن  -أن
استجابة حكوماتهم تراجعت بشكل كبير .ويرى
السكان األغنياء أن استجابة حكوماتهم تحسنت
خالل السنوات العشر الماضية ،في حين يعتبر األكثر
فقرا أنها تدهورت .ويشير هذا التباين إلى التقسيم
ً
مؤخرا في
الطبقي والتجاذب االجتماعي اللذين تطورا
ً
ّ
23
وتركز الثروة بيد طبقة
ظل ارتفاع مستويات الفقر
24
معينة أكثر فأكثر.
ويوضح الشكل  3.4أن الرأي العام كان موافقاً
على إجراءات الحكومات في بداية الجائحة عام
 ،2020وهذا يتناقض مع انخفاض ثقته بالمؤسسات
الحكومية في مقاومته إلجراءات احتواء كوفيد19 -
وعدم الثقة بحمالت التلقيح مطلع  .2021وكشف
استطالع الباروميتر العربي في دورته السادسة التي
أجريت بين آذار/مارس ونيسان/أبريل  2021عن
صرح
معدالت مرتفعة من التردد في أخذ اللقاح ،إذ ّ
أغلب المستطلعين في الجزائر ،واألردن ،والعراق،
وتونس أنهم كانوا مترددين في أخذ لقاح مجاني أو
لم يحبذوا الفكرة ً
أبدا .لكن المستطلعين في لبنان،
ً
وليبيا ،والمغرب كانوا أكثر مياًل لتلقي اللقاح .ويُعتبر
مستوى الثقة المنخفض والمتراجع بالحكومات
والمؤسسات من األسباب التي جعلت الشعب يتردد
في أخذ اللقاح ،عل ًما بأن ازدياد ثقة الشعب بالحكومة
25
ينعكس إيجابًا على نسبة اإلقبال على اللقاح.

مستوى ثقة بالمجالس التشريعية التمثيلية 17.ووفق
استطالع الباروميتر العربي إلثنتي عشرة دولة عام
 ،2019ذكر  21في المئة من المستطلعين أنهم غير
راضين ً
أبدا عن أداء حكوماتهم الحالية ،في حين قالت
18
نسبة  30في المئة أنّها ال تثق بالحكومة المحلية.
تجدر المالحظة أن نسبة الرضا عن أداء الحكومة لم
تتجاوز  50في المئة في أي دولة منذ بدء االستطالع
19
عامي .2007-2006
في تونس ،عند سؤال المستطلعين عن ثقتهم
بالحكومة ضمن المسح العالمي للقيم لعام ،2019
اختارت نسبة  56في المئة "ال ثقة على اإلطالق"،
و  31في المئة "ثقة محدودة" .أما في لبنان ،فاختارت
وصرح نحو
نسبة  32في المئة "ال ثقة على اإلطالق"
ّ
نصف المستطلعين بـ“ثقة محدودة" 20.وخلص أحد
مؤخرا
استطالعات الباروميتر العربي الذي أجري
ً
وشمل سبع دول بين صيف  2020وربيع  2021إلى
أن  30في المئة من المستطلعين قالوا إنهم يتمتعون
21
بثقة كبيرة أو كافية بالحكومة (الشكل .)3.3
وعام  ،2019خلص استطالع أجراه برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي شمل  12دولة عربية إلى أن  31في
المئة من المستطلعين ال يعتقدون أن حكومتهم تلبي
حاجات مواطنيها ،بينما رأى  34في المئة منهم أن
استجابة حكومتهم مقبولة نوعً ا ما ،في حين لم يُجب
 35في المئة عن هذا السؤال 22.وردًا على سؤال بشأن
التغييرات في مستوى استجابة الحكومة خالل السنوات
العشر الماضية ،ذكر  38في المئة من المستطلعين أنه
بقي على حاله ،في حين قال  30في المئة إنه تراجع،
تحس ًنا.
بينما رأى  22في المئة أنه شهد
ّ

الشكل  3.3ثقة العامة بالحكومة في دول عربية مختارة – ثقة كبيرة أو كافية
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة أو ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﻤﻐﺮب

53%

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻷردن

47%

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

46%

اﻟﻌﺮاق
23%

28%

ﺗﻮﻧﺲ
16%

ﻟﺒﻨﺎن
4%

أﺳﻮأ

أﻓﻀﻞ

المصدر :الباروميتر العربي .2021

جدا أو جيد
الشكل  3.4أداء الحكومة في االستجابة لتفشي الفيروس – جيد ً
ﺟﺪا أو ﺟﻴﺪة )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ً
اﻟﻤﻐﺮب

77%

اﻷردن

76%

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
67%

ﺗﻮﻧﺲ
60%

أﻓﻀﻞ

44%

38%

أﺳﻮأ

المصدر :الباروميتر العربي .2020
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ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻟﺒﻨﺎن
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سيادة القانون

الكامن بين ضرورة ضمان الصحة العامة وحماية
الحريات المدنية الفردية ،وهو أمر ال ينحصر بالمنطقة
العربية ،بل تشهده مناطق عديدة حول العالم ،وغال ًبا
ما يترافق مع خوف عام من التجاوزات التي قد ترتكبها
29
الحكومة بذريعة االستجابة لجائحة كوفيد.19-
لقد ولّدت الجائحة تحديات جديدة أمام المجتمع
المدني والحيز المدني في المنطقة ،وال سيما
نتيجة تدهور المستوى المعيشي للعديد من الفئات
االجتماعية وازدياد التحديات االقتصادية .وفي العديد
من الدول ،تتراجع التصورات حيال الحريات .إلى
جانب اإلغالق الشامل ،وقوانين حاالت الطوارئ،
وأوامر حظر التجول ومنع التجمعات ،خضعت حرية
ّ
وعلقت
التعبير ووسائل اإلعالم لرقابة أكثر صرامة.
وجرمت نشر "األخبار
عدة حكومات عمل الصحف
ّ
الزائفة" بشأن الفيروس.
وأتت استجابات المواطنين في كل من الجزائر،
واألردن ،ولبنان ،والمغرب ،وتونس متباينة عند
سؤالهم عن القيود التي تفرضها الحكومة على التعبير،
والتنقل ،والرقابة على وسائل اإلعالم ،ومراقبة
تحركات المواطنين وتعقبهم .واعتبرت غالبية
المستطلعين في معظم الحاالت أن فرض الحكومة قيودًا
30
مبرر أحيانًا في ظل اندالع أزمة صحية عامة.
وفرضت بعض الحكومات قوانين الطوارئ ،التي
ساهمت في توسيع نطاق صالحياتها في ظل غياب
آليات الرقابة أو وجودها المحدود ،ما أ ّدى إلى تراخي
الضوابط ،والتوازنات ،وآليات المساءلة ،والمطالب
بقيام ديمقراطية تشاركية .في هذا السياق ،أعلن كل
من المغرب ودولة فلسطين وتونس حالة طوارئ ،في
وقت ّ
أساسا.
مددت فيه مصر حالة الطوارئ القائمة
ً
أما السودان ولبنان ،فقد أعلنا حالة الطوارئ الصحية
العامة ،بينما فعّل األردن قانون الدفاع الوطني 31.كما
فرضت بعض الدول حظر تجول جزئي أو كلي في وجه
تفشي كوفيد ،19-استمر في مصر لغاية حزيران/
يونيو  32.2021وأبقى األردن على حظر التجول لغاية
تموز/يوليو  2021بحيث تمّ فرضه ً
لياًل فقط ،وعلى
أساس محدود ومتقلب وف ًقا لعدد الحاالت الجديدة
33
المسجلة يوم ًيا.

يسود القانون عندما يتمّ تعميم القوانين عل ًنا،
وتطبيقها بالتساوي ،والحكم فيها بشكل مستقل.
لكن منطقة الدول العربية تعاني بسبب غياب
السبل القانونية الفعالة لمعالجة الحريات
المحدودة .ويوفر مؤشر سيادة القانون لعام 2021
النقاط والترتيبات وف ًقا لثمانية عوامل :القيود على
الصالحيات الحكومية ،وغياب الفساد ،والحكومة
المفتوحة ،والحقوق األساسية ،والنظام واألمن،
واإلنفاذ التنظيمي ،والعدالة المدنية ،والعدالة
الجنائية .وخالل العام  ،2021تمّ تصنيف ثماني دول
عربية فقط ضمن المؤشر ،لكن النقاط التي سجلتها
ُتظهر تحديات المنطقة (الشكل .)3.5
26

كشف استطالع للرأي العام في العالم العربي أجراه
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بين عامي
 2019و 2020أن أغلبية المستطلعين ال يثقون بطريقة
تطبيق سيادة القانون ،إذ رأت نسبة  20في المئة أن
الدولة ال تطبق سيادة القانون على اإلطالق ،وأشارت
نسبة  46في المئة إلى أنها تطبقها لصالح مجموعات
27
محددة.
الحقوق والحريات

نجحت العديد من الدول العربية في استخدام تقنيات
مبتكرة مثل التحويل السريع لألموال النقدية كجزء من
برامج الحماية االجتماعية ،وتصميم التعليم اإللكتروني
وتوفيره ،والتسجيل اإللكتروني لتلقي اللقاح  -وقد
28
سهلت هذه العوامل الوصول الشامل للجميع.
غير أن بعض حكومات المنطقة اتخذت تدابير جديدة
قد تؤثر على الحريات المدنية ،بما في ذلك قوانين،
وأنظمة ،ومراسيم ،وأحكام ،وممارسات حكومية
أخرى قد تزيد من الرقابة الرقمية في غياب اإلجراءات
المناسبة لحماية حقوق األفراد وخصوصيتهم .في
أعقاب الجائحة ،تكشف هذه التدابير عن التعارض
الشكل  3.5الدول العربية في مؤشر سيادة القانون لعام 2021
#37

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

1

أﻓﻀﻞ

25

#59

اﻷردن

50

#82

#65

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗﻮﻧﺲ
75

#90

اﻟﻤﻐﺮب
100

#104

ﻟﺒﻨﺎن

#116

اﻟﺴﻮدان
125

#136

ﻣﺼﺮ

أﺳﻮأ

150

مالحظة :يغطي المؤشر  139دولة.
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على الرغم من أن السلطات في معظم الدول
العربية خففت تدابير اإلقفال ،مُنعت التجمعات في
األماكن العامة أو اقتصرت على أعداد قليلة ً
جدا في
العديد من األماكن .وفي العراق ،حظرت اللجنة العليا
للصحة والسالمة كافة أنواع التجمعات .وفي حين
كانت تدابير اإلغالق الشامل ضرورية وساهمت في
السيطرة على تفشي الجائحة في وقت حرج ،يجب
ّ
للحد من
عدم استغالل الحظر على التجمعات العامة
االحتجاجات الشعبية.
أصبحت وسائل التواصل االجتماعي المصدر
نظرا إلى
األساسي لألخبار بالنسبة إلى الكثيرين
ً
الثقة المحدودة عمومًا بوسائل اإلعالم الرسمية
وقنوات التواصل واألخبار والقيود الحكومية على
اإلعالم المطبوع 34.في آذار/مارس  ،2020أصدرت
السلطات في الجزائر ،واألردن ،والمغرب ،وعُ مان،
ّ
تحظر مؤق ًتا
والسعودية ،واإلمارات ،واليمن مراسيم
بررت الحظر باعتبار أن
طباعة الصحف وبيعها .وقد ّ
الصحف تساهم في نشر كوفيد 19-من دون توفير أي
دليل على ارتباطها بالعدوىً .
بداًل من ذلك ،قوّ ض الحظر
المفروض على الصحف حرية الصحافة والوصول إلى
35
المعلومات المرتبطة بالجائحة.
كما فرضت الحكومات إجراءات قانونية جديدة
للتصدي "لألخبار الزائفة" ومعاقبة التعبير على
اإلنترنت ،بما فيها معارضة سرديات الدولة الرسمية.
في المغرب ،أوقفت السلطات حوالي عشرة أشخاص
على األقل في آذار/مارس  2020وحاكمتهم بتهمة
"نشر الشائعات" أو "نشر أخبار زائفة" عن كوفيد19-
على وسائل التواصل االجتماعي .كما تمّ اعتقال آخرين
بسبب مخالفتهم للتدابير المتشددة التي تقضي بمنع
التجمعات في األماكن العامة ،أو تحريض الشعب على
ً
شاماًل
تجاهلها ،أو االدعاء بأن الدولة فرضت إغالقًا
في حين أن الواقع مختلف 36.وفي نيسان/أبريل ،2021
رزح ناشطون ومراسلون صحفيون في األردن تحت
وطأة الضغوط لمحو محتوى نشروه على اإلنترنت ،كما
ّ
الحد من تغطيها
أرغمت وسائل اإلعالم المحلية على
لمواضيع حساسة على اإلنترنت 37.كذلك ،فرضت مصر،
وعُ مان ،واإلمارات غرامات تراوحت قيمتها بين 100
و 20.000دوالر أمريكي على كل من ينشر "أخبا ًرا
زائفة" حول كوفيد 19-أو حول استجابة الحكومة
38
على وسائل التواصل االجتماعي.
استخدمت العديد من الدول الوسائل التقنية
ّ
والحد من تفشيه .على
لتعقب المصابين بالفيروس
سبيل المثال ،استخدمت عُ مان الطائرات المسيرة،
في حين استعانت تونس بالروبوتات لمراقبة تحرك
األشخاص المحجورين وفرض القيود على التجمع في
المناسبات االجتماعية .كذلك ،استخدمت اإلمارات،
52

والبحرين ،والسعودية ،واألردن ،والكويت ،وقطر،
وتونس ،والمغرب جميعها تطبيقات جديدة لتسهيل
تتبّع المخالطين .على سبيل المثال ،فرض األردن
على جميع الموظفين الحكوميين وأي شخص يرغب
بزيارة دائرة حكومية استخدام تطبيق للتعقب .ويرى
البعض أن أدوات مماثلة ليست األفضل الحتواء تفشي
الفيروس ،كما أن المخاوف تتنامى حيال األثر السلبي
لهذه التكنولوجيا على الحق بالخصوصية وحماية
البيانات الشخصية 39.وتتمحور المخاوف حول أن
استخدام التكنولوجيا بتفلت لمراقبة تحركات األفراد
وتفاعلهم مع اآلخرين قد يؤدي إلى جمع كم هائل من
40
البيانات الشخصية والتحكم بها.
ً
إلى ذلك ،ساهمت الجائحة أيضا في تأخير انتخابات
كان من المزمع إجراؤها في عدة بلدان .فأرجأت ليبيا
ً
مثاًل االنتخابات البرلمانية عام  ،2021وحذا الصومال
حذوها بتأجيل االنتخابات لغاية العام  .2022أما العراق،
فأقام االنتخابات البرلمانية في موعد أبكر في تشرين
األول/أكتوبر  .2021كما أرجأت سوريا االنتخابات
النيابية من نيسان/أبريل  2020إلى منتصف تموز/
يوليو  ،2020وأجرت االنتخابات الرئاسية في أيار/مايو
 ،2020عل ًما بأن نسبة المشاركة في دورتي االنتخابات
كانت منخفضة .كذلك ،تمّ تأخير االنتخابات البلدية
41
لعدة أشهر في ليبيا ،وعُ مان ،وبعض المدن التونسية.
وبالتالي ،يمكن للتدابير المتخذة خالل الجائحة أن
تقوض بشكل أكبر الثقة بالحكومات في حال لم تبادر
هذه األخيرة إلى التقيّد بسيادة القانون واحترام حقوق
اإلنسان .وفي الوقت نفسه ،يمكنها إعادة بناء الثقة في
حال تعاملت بفعالية مع األزمة من دون تعريض الحرية
وحقوق اإلنسان للخطر بدون سبب وجيه ،من خالل
ضمان اتخاذ تدابير قمعية لضرورات السالمة العامة
فقط ،على أن تكون محددة زمن ًيا ومبررة وأن يتمّ
إبالغ الشعب بها بوضوح.
يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة
مع منظمات األمم المتحدة األخرى ،وبشكل خاص
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل دعم دول
المنطقة في إحراز التقدم على صعيد حماية حقوق
اإلنسان عبر المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق
اإلنسان .ولقد ساهمت هذه المؤسسات واآلليات
المعنية بحقوق اإلنسان ،مثل االستعراض الدوري
الشامل ،في رفع مستوى وعي المواطنين بقضايا حقوق
اإلنسان وزيادة التزام الدول بمعاهداتها في المنطقة.
وتعمل األمم المتحدة كذلك على زيادة جهودها على
صعيد التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني من
أجل حماية الحيز المدني في المنطقة وتوسيعه.
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سياسات االستجابة وفعالية المؤسسات
تتطلب االستجابات الفعالة بذل الجهات الفاعلة في
القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ،سواء من
قطاع الصحة أو خارجه ،جهودًا حثيثة في مختلف
القطاعاتّ 42.
إن المؤسسات الحكومية التي تتمتع
بمستويات مساءلة عالية ،وبالتالي بمشروعية أكبر،
مؤ ّهلة بشكل أكبر للتنسيق بين جميع هذه الجهات
والقطاعات المتعددة من أجل ضمان تقديم خدمات
فعالة.
الدور التنفيذي في العمليات والتنسيق والتواصل

لم تكن الدول العربية مستعدة بشكل جيد عند
بداية تفشي الجائحة لالستجابة لها ،وفق مؤشر
األمن الصحي العالمي للعام  43.2021واحتلت الدول
الخليجية المرتفعة الدخل مراتب أعلى من الدول
العربية األخرى ،لكنها بقيت متأخرة عن العديد من
الدول األخرى ،مسجلة نتيجة دون  50نقطة (من أصل
 100نقطة محتملة) ،وقد سجلت قطر النتيجة األعلى
عند  .48.7وفي ما يخص الدول العربية المتوسطة
الدخل ،أتت نتائج المؤشر متباينة للغاية ،حيث
سجلت جيبوتي نتيجة منخفضة عند  25.2وتلتها
الجزائر عند  26.2وتونس  31.5ولبنان  33.4والمغرب
 33.6واألردن  .42.8وسجلت الدول الهشة والمتأثرة
بالنزاعات نتيجة منخفضة ،بما فيها اليمن (،)16.1
44
وسوريا ( ،)16.7وليبيا ( ،)25.3والسودان (.)28.3
ويمكن لهذه التفاوتات في مستوى الجهوزية لطوارئ
الصحة العامة أن تشرح ،جزئ ًيا على األقل ،التباين في
معدالت الوفيات الكبيرة الناتجة عن كوفيد 19-ضمن
الدول وبينها ،مع األخذ باالعتبار عدم توفر المعلومات
ومستوى اإلبالغ المنخفض عن اإلصابات .تجدر اإلشارة
إلى أن المؤشر ليس بالدليل الجيد على مدى االستعداد
لمواجهة الجائحة ،إذ أن العديد من الدول ذات الترتيب
العالي سجلت بعض أعلى معدالت الوفيات جراء فيروس
كورونا .ولكن المؤشر ارتبط بمعدل الفحوصات للفرد
45
الواحد ،إحدى ركائز االستجابة الفعالة للجائحة.
في العديد من الدول العربية ،كانت االستجابة
لكوفيد 19-مركزية إلى ّ
حد كبير ،ويُعزى ذلك إلى
ً
خاصة في الدول المرتفعة
مركزية الخدمات الصحية،
الدخل .وفي حين يُعتبر اتباع مقاربة مركزية منطق ًيا
لمعالجة أزمة بهذا الحجم ،تكتسي الخطوات المحلية
األهمية نفسها لوضع تدخالت السياسة في السياق
المناسب وتفعيلها 46.وبين مجموعات الدخل ،كانت
تدابير السياسات أكثر شمولية في الدول المرتفعة

الدخل ،كما كان متوقعًا ،تتبعها الدول المتوسطة
الدخل ،مع تطبيق الدول المنخفضة الدخل العدد األقل
من التدابير .وكانت التباينات في أوساط مجموعات
الدخل أكثر برو ًزا في شمولية التدابير االجتماعية
واالقتصادية ،وسط غياب ملحوظ للتدابير االقتصادية
في الدول المنخفضة الدخل 47كما سيتبيّن بالتفاصيل
في الفصل التالي.
أما بالنسبة إلى العقبات أمام استجابات العديد من
القطاعات لكوفيد ،19-فهي األقسى في الدول العربية
ّ
وأقل حدة في
الهشة (السودان ،وسوريا ،واليمن)
الدول المتوسطة الدخل (األردن ،ولبنان ،وتونس)،
فيما أدى ضعف المؤسسات والبيروقراطية القطاعية
أو المنقسمة أحيانًا إلى تقويض التنسيق .فيما
يتعلق بالدول المرتفعة الدخل ،على غرار البحرين
والسعودية واإلمارات التي تتمتع ببنية تحتية أكثر
تقدمًا للنظام للصحي ،فهي تمتلك الموارد لتفعيل
48
هياكل متعددة القطاعات أو تأسيس أخرى جديدة.
في بعض الدول العربية ،كانت الوكاالت الوطنية
تعمل بشكل مستقل وسط تنسيق محدود مع وكاالت
أخرى ،على الرغم من تشكيل أو إعادة تفعيل كيانات
شاملة للقطاعات من أجل االستجابة للجائحة.
وبرزت مخاوف إزاء وجود العديد من الجهات الفاعلة
المشرفة على كيفية االستجابة .فغياب التنسيق بين
مختلف القطاعات والجهات الفاعلة الحكومية فاقمه
عجز الحكومة عن تحديد أدوار ،ومسؤوليات،
ً
حديثا
وصالحية اتخاذ القرارات في الكيانات المنشأة
بوضوح  -وهي توجيهات كانت ضرورية على وجه
ّ
للحد من التدابير المتضاربة وتج ّنب بذل
السرعة
49
جهود مزدوجة وهدر الموارد.
أ ّدى وجود جهات فاعلة متعددة تتنافس ضمن
الحكومة على موارد ضئيلة إلى تقويض قدرتها على
التعاون والعمل ككيان واحد .كما أدى غياب الوضوح
في العديد من الدول العربية في بداية الجائحة إلى
االرباك وانعدام الثقة ،ما أضعف االستجابات الح ًقا.
وبعد مرور سنة على الجائحة ،لم تشارك بعض
الدول العربية بياناتها بشأن كوفيد 19-أو المعلومات،
والنماذج ،والفرضيات الكامنة خلف قراراتها
وتدخالتها .وتسبب غياب االنفتاح والشفافية في
50
تقويض ثقة الشعب بالحكومة.
الدول المتأثرة باألزمات

تسببت سنوات من الصراع في البلدان المتأثرة
باألزمات في انتشار الفوضى في األنظمة الصحية
وآليات التنسيق .في اليمن ً
مثاًل ،أُعيق عمل الوكاالت
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اإلنسانية بسبب تعددية الجهات الفاعلة في مختلف
أنحاء البالد المسؤولة عن الصحة العامة وسيطرة
عدة أطراف على األراضي ،فاضطرت هذه الوكاالت إلى
العمل تحت سيطرة ثالث جهات سياسية-عسكرية
متناحرة .وأثرت تجزئة السلطة بهذه الطريقة سل ًبا
على تطبيق التوصيات الصحية الدولية والتشريعات
والسياسات الوطنية ذات الصلة 51.وكانت اليمن من
بين آخر الدول حول العالم التي تعلن عن أول إصابة
مؤكدة بكوفيد .19-فبحلول أواخر كانون األول/
ديسمبر  ،2020سجلت أدنى مستوى إصابة معلنة
بالفيروس في المنطقة ،ومع ذلك ،يبدو أن البيانات
تشير إلى أنها كانت قد سجلت أعلى معدل وفيات
للمصابين بالفيروس عالم ًيا .وأثّر ضعف نظام إعداد
التقارير في اليمن قبل الجائحة في االستجابة
ً
إرباكا عند
للفيروس على المستوى الوطني ،ما أحدث
مستويات مختلفة من صنع القرار 52.وحتى تاريخ إعداد
هذا التقرير ،لم تكن سوريا قد أصدرت رق ًما رسم ًيا
لفحوصات كوفيد .19-فلم يتمّ اإلبالغ سوى عن 55695
53
إصابة و 3141حالة وفاة لغاية نيسان/أبريل ،2022
على الرغم من أن العديد من المؤشرات أظهرت أن
الجمهورية العربية السورية سجلت إصابات كثيرة
بالفيروس .وإلى جانب غياب المعلومات بشأن عدد
اإلصابات ،لم ُتنشر الكثير من األرقام الرسمية بشأن
جهوزية نظام الرعاية الصحية وقدرته على التعامل
مع تفشي أي وباء .فقد حالت االستجابات المتشرذمة
وغير المنسقة من قبل عدة جهات فاعلة والحكومة
دون التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات.
ومنذ انتفاضة العام  ،2019يشهد السودان عملية
سياسية انتقالية تترافق مع أزمة اقتصادية حادة.
فنظامه الصحي هش وقد فتكت به سنوات من اإلهمال
وقلة االستثمار .وكانت اإلصابات التي أعلنتها البالد
أدنى من معظم دول المنطقة األخرى التي تسجل
مستويات اقتصادية وتنموية مماثلة .وتعكس نسبة
اإلبالغ المنخفضة عن اإلصابات بكوفيد 19-عمومًا
نقصا في القدرة على إجراء فحوصات الكشف عن
ً
اإلصابة وغياب المعلومات بشأن تلك المعلنة .وقد
أ ّدى عدم وضع خطة استجابة وطنية موحدة ،ونقص
التمويل ،وغياب آليات تنسيق متينة بين مختلف
القطاعات لها أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح إلى
54
إضعاف االستجابة العامة للجائحة.
الدول المتوسطة الدخل

نجح كل من األردن ،ولبنان ،وتونس في احتواء الموجة
األولى من الفيروس .لكن الدول الثالث تساهلت في
54

اإلجراءات التي اتخذتها فيما بعد .في األردن ،قادت
الحكومة االستجابة للجائحة من خالل فريق تعاوني
متعدد االختصاصات عمل على أعلى المستويات ضمن
المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ،وهو منظمة
مظلة تأسست عام  2015لتنسيق جهود المؤسسات
الوطنية وتوحيدها خالل األزمات الوطنية 55.في بداية
الجائحة ،سجل األردن أدنى معدل إصابات لكل مليون
شخص .لكن في وقت الحق ،خالل العام  ،2021سجل
إحدى أعلى المعدالت .ولقد وُ صفت التدابير األساسية
التي اتخذها األردن لوقف تفشي الفيروس بأنها األشد
في المنطقة ومن بين األقسى في العالم .لكن ،بعدما
بدأت الحكومة في وقت الحق بتخفيف إجراءات
اإلغالق الشامل ،واستئناف كافة األنشطة االقتصادية،
شهدت البالد ارتفاعً ا تدريج ًيا باإلصابات المؤكدة.
أما في لبنان وتونس ،فتزامنت الجائحة مع
ضبابية سياسية واقتصادية ،ما عرقل استجابة
الحكومة بطرق غير معهودة .أسس لبنان اللجنة
الوطنية لمكافحة كورونا برئاسة وزير الصحة،
وتضمنت خبراء في مجال األمراض المعدية وممثلين
عن المكتب المحلي لمنظمة الصحة العالمية ،وأوكل
إليها اإلشراف على الجهوزية الوطنية لمواجهة19-
واالستجابة له .وتعقد اللجنة اجتماعات دورية لتقييم
الوضع على المستوى الوطني وإصدار توصياتها 56.في
ّ
تمكن لبنان من إدارة استجابته
بداية الجائحة،
بشكل جيد .لكن بعد انفجار مرفأ بيروت في آب/
أغسطس  ،2020تمّ تسجيل أعداد كبيرة من اإلصابات
بحيث فاقت األلف إصابة يوم ًيا تقري ًبا .وأظهر ذلك
عجز الحكومة عن تطوير استراتيجية طويلة األمد،
في ظل انقطاع التواصل بين القطاعات وتراجع القدرة
على توجيه دفة االستجابة.
في تونس ،تمّ اإلعالن عن اإلصابة األولى في 2
آذار/مارس  .2020غير أن الحكومة لم تبدأ بتطبيق
استجابتها إال بعد أسبوعين .وفي  25آذار/مارس،
أسست الحكومة الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس
كورونا لضمان مركزية االستجابات للجائحة
وتوحيدها ،بحيث تولت التنسيق بين واليات الدولة
البالغ عددها  57.24ونجحت تونس في إدارة الخطر
ً
مسجلة ثاني أدنى معدل وفيات في المنطقة.
األولي،
لكن الظروف تغيرت عند حدوث موجات متعاقبة.
وبسبب اإلصابات الجديدة ،أصبحت من الدول التي
سجلت أعلى معدل إصابات في المنطقة .وكان بإمكان
الحكومة أن تعمل بشكل استباقي على نحو أكبر،
فالظروف المتغيرة تطلبت تغييرات سريعة في التدابير
المتخذة.
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بلدان مجلس التعاون الخليجي

لكوفيد19-

تمتلك بلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل
المرتفع الموارد وتمكنت من التحرك بسرعة وفرض
قيود الحتواء الفيروس .وبدأت السعودية باتخاذ تدابير
احترازية بداية كانون الثاني/يناير  ،2020قبل أن
تعلن منظمة الصحة العالمية كوفيد 19-وبا ًء وقبل
تسجيل أول إصابة في السعودية في  2آذار/مارس
 .2020وبفضل انتهاج مقاربة تقوم على إشراك كافة
الجهات الحكومية ،تمّ اتخاذ القرارات الصحيحة في
الوقت المناسب وتطبيقها فو ًرا بطريقة منسقة
وكانت اإلمارات أول دولة عربية تعلن عن إصابة
بفيروس كورونا أواخر كانون الثاني/يناير ،2020
وقامت منذ ذلك الحين بتطوير سياسات الحتواء أثر
ّ
والحد منه .كما أنها
الجائحة على كافة القطاعات
برزت ضمن أول عشر دول في العالم لجهة كفاءة
العالج ،وكانت من بين أول عشرين دولة في تطبيق
إجراءات السالمة الخاصة بالفيروس .وهي تسجل
حال ًيا أعلى معدل لفحوصات كوفيد 19-لكل فرد في
المنطقة ،وأحد أعلى المعدالت في العالم 58.وساهمت
عدة عوامل في وصول اإلمارات إلى هذه المراتب
المتقدمة ،بما في ذلك التعاون والجهود المنسقة خالل
التعامل مع األزمة الصحية ،ووجود خطط استباقية
إلدارة األزمة ،واعتماد الحكومة على تقنيات متطورة،
ووجود بنية تحتية متقدمة وكفاءة مؤسسية .وأثنت
منظمة الصحة العالمية على سرعة وفعالية إجراءات
مكافحة كوفيد 19-التي اتخذها البحرين باعتبارها
ً
مثااًل يجب أن تحتذي به الدول األخرى .فاستجابت
المملكة بسرعة لتفشي كوفيد 19-من خالل توفير
عالج طبي مجاني ومنشآت لعزل المرضى وطعام
59
للمحتاجين.
الحكومات المحلية

في معظم الدول العربية ،تتحكم الدولة بالموارد
وبتوفير الخدمات العامة .أمّا الحكومات المحلية
فهي ملزمة بلعب دور مقيّد ،وتملك موارد محدودة.
باستثناء العراق والصومال والسودان ،لم يُصر إلى
اعتماد المركزية سياسية فعالة للسلطة في المنطقة.
فمعظم الدول العربية تطبق مبدأ الدولة المركزية
الوحدوية إلى جانب المركزية إدارية محدودة ،حيث
يتمّ توزيع بعض الموارد على هيئات حكومية وطنية
فرعية لتقديم الخدمات العامة إلى الشعب.
وكانت الحكومات المحلية جهات فاعلة أساسية في

إدارة األزمة وتقديم الخدمات واالستجابات
في المنطقة ،لكن صالحيتها كانت محدودة وامتثلت
عمومًا للقرارات الحكومية على المستوى المحلي.
وفي بعض األحيان ،اضطرت السلطات المحلية
والجهات الفاعلة غير الحكومية – على غرار منظمات
المجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،والمواطنين – إلى
اتخاذ خطوات فورية لمنع تفشي الفيروس والتخفيف
من أثره .أما في المناطق الهامشية  -حيث تغيب
الحكومة المركزية عمومًا  -فلعبت الحكومة المحلية،
والمنظمات المجتمعية ،والقطاع الخاص أدوا ًرا مهمة
ً
جدا في مكافحة كوفيد.19-
خالل اإلغالق الشامل ،أجرت الحكومات المحلية
مسحً ا لإلنتاج المحلي وسالسل اإلمدادات للمزارعين
وغيرهم من المنتجين واتخذت تدابير لضمان
استمرارية الخدمات األساسية .ونجحت في رصد
المجموعات المعرضة للخطر وفي إيصال أحدث
المعلومات وأكثرها دقة إلى المواطنين.
وتولت عدة سلطات محلية في الجزائر والعراق
ولبنان والسودان ،بالتعاون مع وزارة الصحة ،إنشاء
مراكز عزل لإلصابات المشتبه بها والمؤكدة في
المجتمعات المحلية واإلشراف عليها .واستخدمت
العديد من السلطات المحلية المراكز الصحية
المجتمعية ،والمنظمات المجتمعية ،والمنصات
60
الرقمية للتواصل الفعال.
وبما أن معظم مساعي الوقاية كانت محلية،
اضطرت الحكومات المحلية إلدارة التباعد االجتماعي،
والتجمعات ،وحظر التجول ،وتتبع األشخاص الذين
خالطوا مصابين مشتبه بهم أو مؤكدين بالفيروس،
ً
فضاًل عن تدابير مرتبطة بالتنقل.
المجتمع المدني والمنظمات الدولية

قررت حكومات تسع دول عربية – وهي البحرين،
واألردن ،ولبنان ،والسعودية ،والسودان ،وسوريا،
وتونس ،واإلمارات ،واليمن  -عدم المشاركة في
مبادرات أو شراكات مجدية ذات معنى وتأثير مع
جهات فاعلة أخرى؛ مثل المنظمات غير الحكومية،
ومنظمات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص .وتشمل
معظم األمثلة على مشاركة المجتمع المدني جهودًا
ّ
وسد ثغرات أساسية على
متممة لجهود الدولة
صعيد زيادة الوعي وتوعية المجتمع ،من دون وجود
توجيهات أو وثائق واضحة بشأن األدوار والمسؤوليات
61
الضرورية لالستجابة للجائحة.
وفي الجمهورية العربية السورية ،شاركت المنظمات
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المحلية غير الحكومية في أنشطة توعية العامة،
بما في ذلك توزيع كتيبات ومنشورات تثقيفية،
وإجراء زيارات لألسر في المخيمات ،وإرسال رسائل
السلكية .كذلكّ ،
عززت منظمات المجتمع المدني
دورها في توجيه االستجابة للجائحة في مناطق غير
ّ
فركزت
خاضعة لسيطرة السلطات .أمّا في السودان،
المنظمات المحلية غير الحكومية والمنظمات
ّ
ً
إضافة
والتحكم بها،
المجتمعية على منع العدوى
إلى التوعية بشأن خطر الفيروس وإشراك المجتمع.
في اليمن ،دعمت منظمات المجتمع المدني استجابة
الحكومة من خالل الوصول إلى أكثر المجموعات
المهمشة والمعزولة .كما كانت المنظمات النسائية
وبخاصة تلك الخاصة
تلبي احتياجات المجتمعات،
ٍ
بالنساء والفتيات المتأثرات بالنزاع والجائحة على
السواء 62.في لبنانّ ،
قدمت منظمات المجتمع المدني
بقيادة النساء خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
إلى المجتمعات الهشة ،إلى جانب تزويد الالجئين
واألشخاص الموجودين في مخيمات غير رسمية
بمعلومات عن الجائحة .وفي الكويت ،صمّ مت
القيادات النسائية في المجتمع المدني كمامات
63
وساعدن على إنتاج معدات الوقاية الشخصية.
في الدول المتوسطة الدخل ،لعبت منظمات المجتمع
المدني دو ًرا واضحً ا ً
أيضا ،كما هي الحال في لبنان،
حيث قامت عدة منظمات غير حكومية بجمع مواد
غذائية ومستلزمات أساسية أخرى وتوزيعها على
فقرا خالل اإلغالق الشامل ،بينما عملت
األسر األكثر ً
أخرى على تلبية الحاجات الطبية ،بما في ذلك توفير
الدعم النفسي .وفي تونس ،طورت إحدى منظمات
مخصصا للقطاع
المجتمع المدني تطبي ًقا على الويب
ً
العام لتعقب توزيع المساعدات .وفي األردن ،عملت
وزارة الصحة ،بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية
والقطاع الخاص ،على تطوير موقع إلكتروني يضم
معلومات ومستجدات بشأن وضع كوفيد ،19 -بما في
64
ذلك خط ساخن لالستفسارات المرتبطة بالجائحة.
تجدر المالحظة أن مساهمة القطاع الخاص
كانت متواضعة ً
أيضا في معظم الدول ،إذ اقتصرت
عمومًا على مبادرات غير رسمية أكثر منه على
اتفاقات رسمية مع السلطات .ففي األردن ،أطلق
القطاع الخاص حملة مالية لدعم جهود الحكومة من
خالل التبرعات ،حيث تمّ جمع مبلغ وصلت قيمته
إلى  10ماليين دينار أردني خالل األسبوع الثاني
من آذار/مارس  .2020وفي لبنان ،جمعت وسائل
اإلعالم والقطاع الخاص األموال من أفراد وشركات
لدعم المستشفيات والصليب األحمر عام  .2020لكن
في البلدين ،كان انخراط المستشفيات الخاصة في
بداية األزمة محدودًا للغاية على الرغم من أنها توفر
56

 80في المئة من األسرة في البالد .أما في تونس،
فأمّن المجتمع المدني والقطاع الخاص المستلزمات
والمعدات الطبية .وفي السودان ،شارك القطاع
الخاص في العديد من المبادرات للتصدي لتفشي
الفيروس ،حيث تعهد اتحاد عام أصحاب العمل،
واتحاد المصارف ،وشركات االتصاالت بتوفير مليوني
دوالر كدفعة أولى لدعم خطة الحكومة الصحية
65
لمواجهة كوفيد.19 -
إلى ذلك ،واكبت استجابة األمم المتحدة الشاملة
للفيروس وآثاره تطور الجائحة ،وإنتاج اللقاحات
ً
فضاًل عن
وتوزيعها ،وتشخيص الحاالت والعالجات،
اإلجراءات األشمل المتخذة على صعيد الصحة العامة
والتدابير العالمية لمواجهة التداعيات االجتماعية-
االقتصادية .وقادت منظمة الصحة العالمية االستجابة
حيث تولى فريق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة
تطبيق إجراءات التنسيق على صعيد النظام األممي
الذي يضم  23كيانًا ويعمل على تطبيق استراتيجيات
تكاملية 66.وعززت مساعي األمم المتحدة تقديم
استجابة صحية واسعة النطاق ومنسقة وشاملة ،إلى
جانب اعتماد سياسات تعالج الجوانب االجتماعية-
االقتصادية واإلنسانية والمتعلقة بحقوق اإلنسان،
67
وعناصر عملية التعافي للبناء على نحو أفضل.
وقد لعبت منظمة الصحة العالمية دو ًرا عمليات ًيا
حيويًا ،إذ عوّ لت معظم الدول عليها للحصول على
معلومات وتحليالت بشأن الفيروس .وتضم أمانة
كبيرا من أبرز األخصائيين في علم
المنظمة عددًا
ً
األوبئة في العالم ،كما أنها مركز للمعلومات بالنسبة
إلى مراكز البحوث العالمية التي ُتعنى بعلوم األوبئة
واألمراض المعدية .وساعدت الحكومات ومراكز
الرعاية في حاالت الطوارئ على التعامل مع تفشي
الجائحة .كما وفرت أدوات ومعدات فحوصات ألكثر
من  120دولة حول العالم 68.هذا ولعبت وكاالت أخرى
تابعة لألمم المتحدة ،بما فيها برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،أدوا ًرا لجهة بناء القدرات من أجل تنسيق
االستجابة في حالة الطوارئ وشراء المستلزمات
الضرورية بشكل أسرع.
حشد البنك الدولي أكثر من  14مليار دوالر
لالستجابة للجائحة خالل عام  69.2020وفي تموز/
يوليو  ،2021وزعت مجموعة البنك الدولي أكثر من
 157مليار دوالر حول العالم للتصدي لتداعيات الوباء
70
على الصعيد الصحي ،واالقتصادي ،واالجتماعي.
وبحلول آذار/مارس  ،2022شملت مرفق البنك
الدولي للرد السريع لفيروس كورونا (بما في ذلك
دعم اللقاحات) جيبوتي ،ومصر ،والعراق ،واألردن،
71
وتونس ،واليمن.
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مبادرات بقيادة وسائل اإلعالم والمواطنين

استخدم المؤثرون على وسائل التواصل االجتماعي
منصاتهم لزيادة التوعية ،ودعم نشر المعلومات،
وإقناع الناس بالتقيّد بإرشادات الصحة العامة.
تبرعت الجمعية
في البحرين على سبيل المثال،
ّ
البحرينية لتنمية المرأة وجمعية بصمة خير بألفي
كمامة طبية للمحافظة الجنوبية في تموز/يوليو
 72.2020وفي السعودية ،أعلنت شركات االتصاالت
الكبرى (شركة االتصاالت السعودية ،وموبايلي،
وشركة زين) عن خدمات بيانات مجانية للمنصات
التثقيفية األكثر استخدامًا ،وللتطبيقات الصحية،
وتلك التي تقدم خدمات صحية عن بُعد من أجل
تسهيل التعليم عن بُعد وتقديم الرعاية الصحية.
أما في اإلمارات ،فمولت غرفة تجارة وصناعة دبي،
بالنيابة عن القطاع الخاص ،مؤسسة الجليلة إلج راء
73
البحوث الخاصة بكوفيد 19 -وأمراض أخرى.
ساهمت عدة أدوات إعالمية في إبقاء الناس على
اطالع على أخبار الوباء واإلرشادات بشأنه .وقد
شجعت بعضها المواطنين على المساعدة في إنهاء
الجائحة من خالل التطوع أو التقيّد بتوجيهات
التباعد االجتماعي .وأطلقت معظم الدول منصات
74
إلطالع األفراد على فرص التطوع.
في تونس ،تعاونت وزارة الصحة مع فريق للتواصل
بشأن األزمة شمل المدير العام للمرصد الوطني
لألمراض الجديدة والمستجدة .وكانت تتواصل
يوم ًيا مع الشعب من خالل مؤتمرات صحفية دورية
ُت ّ
بث على التلفزيون والراديو الوطني ،وعلى موقع
إلكتروني استحدثته الحكومة لمشاركة أي معلومات
مستجدة بشأن تفشي الفيروس ،وعبر وسائل التواصل
االجتماعي 75.وفي لبنان واألردن ،تمّ ّ
بث الدروس على
قنوات التلفزيون الوطني 76.وفي السودان ،دفع نقص
الموظفين في مجال الرعاية الصحية على المستوى
الوطني بالمواطنين إلى اتخاذ عشرات المبادرات
على غرار نشر المعلومات والمستجدات الخاصة
بكوفيد 19 -بشكل يومي عبر وسائل اإلعالم .وفي
عدة حاالت وأماكن ،أتت االستجابات المجتمعية
بمبادرة شخصية من المواطنين وغير مدفوعة من
السلطات؛ كما حصل في األردن ،ولبنان ،والسودان،
77
واليمن.

استخدام اإلنترنت والخدمات الرقمية

يستخدم العديد من المواطنين في األردن ،ولبنان،
وتونس ،والجزائر ،والمغرب اإلنترنت مرة في اليوم
ّ
ّ
ويتصدر لبنان واألردن القائمة ،حيث
األقل.
على
يستخدم  9من أصل  10أشخاص اإلنترنت بشكل
يومي .أما معدل االستخدام اليومي لإلنترنت في
الجزائر ،فهو أدنى مع استخدام  3من أصل  4أشخاص
تقري ًبا لإلنترنت ،و  2من أصل  3أشخاص في المغرب
وتونس .ومن المرجح أن تكون نسبة استخدام
اإلنترنت في الدول الخليجية أعلى من تلك المسجلة
78
في لبنان أو األردن.
نتيجة إغالق المدارس ،أصبح التعليم عن بُعد .وفي
وقت الحق ،تمّ اعتماد التعليم المُ دمج .وواجه التعليم
عن بُعد الكثير من التحديات ،وفاقم حاالت اإلقصاء
وعدم المساواة بين الطالب القادمين من خلفيات
فقيرة .وأ ّدى التحول الهيكلي نحو التعليم اإللكتروني
إلى التحول المفاجئ من التعليم الحضوري إلى التعليم
عن بُعد الذي شمل صفوفًا إلكترونية وبث دروس
عبر التلفزيون والراديو .وصحيح أن هذه الحلول
اع ُتمدت للتكيّف مع الجائحة ،إال أن التغييرات التي
أحدثتها ستبقى على األرجح إلى ما بعد األزمة.
لجأت معظم الدول العربية إلى زيادة رقمنة
الخدمات سواء في مجال التعليم ،أو اإلعالم ،أو تعقب
المرضى ،أو االجتماعات الحكومية والبرلمانية .لكن
التداعيات المترتبة على التحول إلى التعليم الرقمي
لن تكون متساوية بسبب عدم المساواة في إمكانية
الحصول على خدمة اإلنترنت في المنزل ،حيث يتم ّتع
 53في المئة من األطفال ضمن الفئة الخمسية األكثر
غنى بإمكانيّة الوصول إلى اإلنترنت ،في حين تصل
هذه النسبة إلى  9في المئة فقط ضمن الفئة األكثر
فقرا 79.وبالتالي ،يتطلب التحول الرقمي إطار عمل
ً
قانوني لضمان وصول كافة أفراد المجتمع بالتساوي
إلى الخدمات ،األمر الذي قد يعرقله االنقسام الرقمي.
ً
وال ّ
أيضا من تطوير قوانين وسياسات لتوفير
بد
ً
ضعفا وتهميشاً
الحماية للمجموعات األكثر
وفي خضم تطبيق التدابير الحتواء الجائحة ،اتخذت
عدة حكومات ترتيبات العمل عن بُعد واعتمدت أدوات
إلكترونية لتسهيل سير عمل اإلدارة العامة وضمان
استمراريتها .لكن هذا النهج كان ملي ًئا بالتحديات
ألن موظفي القطاع العام لم يكونوا مؤهلين لتنفيذه،
وكانت اإلجراءات ال تزال ورقية ،ومستوى رقمنة
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الخدمات منخفض 80.صحيح أن الدول األكثر تقدمًا
في المجال الرقمي قبل األزمة كانت أكثر استعدادًا
لتطبيق تدابير رقمنة جديدة .لكن ال ّ
بد للرقمنة
من أن تشمل كافة عناصر المجتمع ،بما أن حماية
حقوق الخصوصية ذات أهميّة ً
أيضا.
هذا وال تزال التباينات حسب النوع االجتماعي
قائمة على صعيد إمكانية الوصول إلى اإلنترنت في
الدول العربية ،حيث بلغت الفجوة بين الجنسين
في المنطقة على هذا الصعيد  14في المئة خالل
عام  ،2019وتجاوزت بنسبة  100في المئة المعدل
العالمي 81.ومجددًا ،تشكل بلدان مجلس التعاون
الخليجي استثنا ًء .فبحسب االتحاد الدولي لالتصاالت،
كانت النساء في عُ مان ،والكويت ،واإلمارات
يستخدمن اإلنترنت أكثر من الرجال .أما في قطر،
والسعودية ،والبحرين ،فتعادل الرجال والنساء في
استخدام اإلنترنت .لكن في الدول متوسطة الدخل
مثل مصر ،والمغرب ،ودولة جيبوتي األقل تطو ًرا،
لوحظ تسجيل تفاوت بنسبة  8في المئة بين الرجال
والنساء .وفي الدول التي تعصف بها النزاعات على
غرار دولة فلسطين والسودان ،فنسبة الفجوة بين
الجنسين هي  5في المئة .في حين أظهرت البيانات
أن الرجال يستخدمون اإلنترنت أكثر بنحو  50في
المئة من النساء في العراق 82.وكانت نسبة  47في
المئة فقط من النساء يستخدمن اإلنترنت عام 2019
83
بالمقارنة مع  61في المئة من الرجال.
باختصار ،أظهرت الجائحة مكامن الضعف القائمة
أساسا في المؤسسات .وكانت الدول التي نجحت في
ً
احتواء الجائحة وإدارتها ،ال سيما الدول المرتفعة
ً
جيدا وتحركت بسرعة.
والمتوسطة الدخل ،مستعدة
ونقلت المعلومات إلى الشعب بشفافية ودقة وسرعة،
وسمحت بتطبيق عملية تشمل الجميع بمشاركة
المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات .كما
ّ
قدم الشركاء ،بمن فيهم األمم المتحدة وغيرها من
المنظمات الدولية غير الحكومية ،المساعدة إلى
الحكومات التي لم تكن مستعدة كما يجب وافتقرت
إلى المؤسسات ،وآليات الحوكمة ،والموارد الفعالة.
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وقد أثرت الجائحة واالستجابة لها على الثقة
بالحكومة ،وكشفت عن عدم رضا الشعب عن أداء
الحكومات عندما لم تكن هذه األخيرة فعالة .وقد
عمّ قت آثار الجائحة وتدابير االستجابة لها عمومًا
أساسا في المجتمع ،الذي يعزى
عدم المساواة القائم
ً
إلى عدم الوصول بشكل متساو إلى الخدمات والدعم،
ما فاقم مشاعر التهميش في وسط مجموعات محددة
ضمنه .كذلك ،حالت شكوك الشعب حول إرشادات
الحكومة ،وأساليبها في التواصل ،واإلجراءات التي
اتخذتها دون تطبيق استراتيجيات فعالة لالستجابة
والوقاية.
سيتطلب التعافي القادر على مواجهة األزمات
والطويل المدى من آثار الجائحة المزيد من
المؤسسات السريعة االستجابة والفعالة ،وإجراء
اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
ً
فضاًل عن تجديد الجهود لحماية الفئات الضعيفة.
وبالتالي ،كي تكون االستجابة لهذه الجائحة
وللصدمات المستقبلية فعالة ،ال ّ
بد من أن تكون
شاملة وقائمة على إشراك المواطنين .تستوجب
إعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة شمول
الجميع ،وتعزيز الحريات ،وحقوق اإلنسان ،وسيادة
القانون .من خالل إشراك كافة األطراف المعنية
 بما فيها الحكومات المحلية ،والقطاع الخاص،والمجتمع المدني ،والمواطنين  -تقوم الحكومات
بتأمين مقاربة تشمل الجميع وسريعة للتعافي.
تستطيع الحكومات في الدول العربية اغتنام
هذه الفرصة لرسم مسار سياسي واقتصادي جديد
مع مواطنيها وبناء إجماع واسع النطاق ،والثقة،
أخيرا ،تحتاج دول المنطقة إلى عقد
والمساءلة.
ً
اجتماعي جديد يعكس التغييرات في مجتمعاتها
ً
تمثياًل
ويلبي مطالب مواطنيها بإقامة مؤسسات أكثر
ً
ً
ً
فضاًل عن توسيع الفرص
ومساءلة،
واستجابة
لهم
84
واإلمكانات البشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
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الفصل الرابع

تشجيع االقتصادات
المتنوعة والتنافسية

ٌ
قلة من الدول العربية تملك قطاعات خاصة تنافسية،
خصوصً ا للسلع التجارية ،في حين أن االقتصادات التي
تعتمد على النفط والغاز تعاني من التقلبات الشديدة
في األسعار .وباإلضافة إلى أن إنتاجية العمل ،والتي
معظمها غير رسمي ،منخفضة نسب ًيا ،تعتبر قدرة
المؤسسات الحكومية عمومًا ضعيفة .وينبثق هذا
التوازن المستمر بين تدني النمو ،وانخفاض اإلنتاجية،
وضعف العمالة ،وضعف القدرة المؤسسية ،من عقد
اجتماعي قائم على دولة ريعية متجذرة ّ
تفضل إبقاء
األمور على حالها وترفض اإلصالحات االقتصادية التي
ُتحدث تحوالت حقيقية .غير أن الهشاشة االقتصادية
المعروفة في المنطقة ليست قد ًرا محت ًما ،بل يمكن
مداواتها من خالل نهج قوي للتنمية البشرية يواجه
التحديات الهيكلية طويلة األجل في المنطقة.
وتتصدر هذا المخطط ،خمس أولويات هي :أوّ اًلً
تنويع اقتصادات البلدان العربية وتغييرها بشكل يحد
من تعرضها لتقلبات دورات السلع األساسية ولتقلبات
االقتصاد الكلي؛ ثان ًيا تعزيز النمو لتوليد فرص عمل الئقة
للفقراء والعمال غير الرسميين والوافدين الجدد إلى
القوى العاملة؛ ً
ثالثا تحسين مناخ االستثمار وضمان تكافؤ
الفرص أمام الشركات الصغرى والكبرى والمستثمرين
المحليين واألجانب؛ رابعًا تعزيز إمكانية حصول النساء
وخامسا السعي إلى
والشركات الصغيرة على التمويل؛
ً
تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي لتوسيع األسواق وتوفير
منافع عامة إقليمية.

ّ
الكلي
ديناميات االقتصاد
عام  ،2019أنتجت الدول الست في مجلس التعاون
الخليجي ،التي تضم  14في المئة فقط من سكان العالم
العربي ،حوالي  60في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
للمنطقة 1.في المقابل ،أنتجت البلدان الهشة والمتأثرة
بالنزاعات ،التي تضم ثلث سكان المنطقة 15 ،في المئة
فقط من الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة ،في حين
أنتجت البلدان ذات الدخل المتوسط النسبة المتبقية.
بلغ متوسط النمو االقتصادي السنوي في المنطقة 3.5
في المئة خالل الفترة  ،2019-2010أي أقل بنسبة 1.5
نقطة مئوية من النمو االقتصادي في األسواق الناشئة
واالقتصادات النامية لهذه الفترة الزمنية ،وكانت الفجوة
من حيث نصيب الفرد أكبر من ذلكُ .
وق ِّدر تقلب النمو
االقتصادي في المنطقة بنحو  1.5ضعفه في األسواق
2
الناشئة واالقتصادات النامية.
وخالل العقد الذي سبق تفشي كوفيد ،19-سجلت
البلدان المصدرة للنفط نم ًوا سنويًا متوسّ ًطا نسبته 3.4
في المئة ،في حين بلغ معدل النمو السنوي في البلدان

المتوسطة الدخل المستوردة للنفط  3.6في المئة.
لكن العديد من البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات
شهدت انكماشات متوسطة ،مثل اليمن ( 3.8في المئة)
والسودان ( 0.8في المئة) .وبسبب التقلبات الكبيرة
والمتكررة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي،
حُ رمت المنطقة من فوائد التقدم االقتصادي المستدام.
باإلضافة إلى ذلك ،تهيمن القطاعات المنخفضة
اإلنتاجية على معظم األنشطة االقتصادية في المنطقة ،في
حين يستحوذ قطاع النفط والغاز الذي يستخدم رؤوس
األموال بكثافة على حصة كبيرة من االقتصاد .والواقع أن
هيمنة هذه القطاعات المنخفضة اإلنتاجية في المنطقة،
انعكاس
كقطاع البناء وخدمات البيع بالتجزئة ،هي فعل ًيا
ٌ
ألسباب أعمق تعيق التحول الهيكلي الطويل األجل،
وبذلك تقتصر مساهمة الصناعات التحويلية على نحو
 10في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة .في
المقابل ،تشهد القطاعات االستخراجية تقلبات كبيرة،
مع تبدالت شديدة في أسعار الهيدروكربونات والسلع
األخرى 3.وتشكل حصة الخدمات ،التي غال ًبا ما تكون
أساسية ،حوالي نصف الناتج المحلي اإلجمالي (وأكثر
4
من نصف اليد العاملة).
لذلك ،وعلى الرغم من التقدم الواضح في بعض البلدان،
ً
متخلفا عن المناطق
ما زال تعقيد المنطقة االقتصادي
النامية األخرى .فبين عا َمي  2010و ،2019بقي مؤشر
5
ً
التعقيد االقتصادي
منخفضا نسب ًيا ،مع تفاوت كبير بين
بلدان المنطقة .وعام  ،2019أشارت التقديرات إلى أن
مؤشر التعقيد االقتصادي األعلى سجلته المملكة العربية
السعودية ،تليها تونس ولبنان – في المرتبة  39و 45و57
على التوالي من بين  133دولة مدرجة في التصنيف
العالمي – ما يعكس تنوعً ا أكبر نسب ًيا في حيز منتجاتها.
من ناحية أخرى ،سجل هذا المؤشر أدنى مستوياته
في ليبيا واليمن والجزائر ،حيث احتلت هذه الدول
المراتب  121و 119و 116على التوالي.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية ،سجلت دول
مجلس التعاون الخليجي التقدم األكبر في مراتبها
وفق مؤشر التعقيد االقتصادي ،بينما تراجعت مرتبة
دول أخرى مثل اليمن ولبنان والمغرب .ووف ًقا ألطلس
التعقيد االقتصادي الصادر عن هارفرد ،أضافت البلدان
المصدرة للنفط خالل السنوات الخمس عشرة الماضية
منتجات جديدة إلى سلة صادراتها بحدود منتجين إلى
 19منتجً ا ،فيما أضافت البلدان المستوردة للنفط ذات
ً
جديدا ،وأضافت
الدخل المتوسط ما بين  20و 60منتجً ا
البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات العدد األصغر الذي
َّ
يقدر بين ثالثة وتسعة منتجات تصديرية.
في المقابل ،تباطأت التدفقات الصافية من االستثمارات
األجنبية المباشرة في غالبية بلدان المنطقة منذ عام
 .2011وعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض البلدان،
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ال تزال هذه التدفقات الوافدة إلى المنطقة تشهد ً
نمطا
يتسم بدرجة عالية من التركيز ،على صعيد البالد أو
على صعيد القطاعات على حد سواء .في عام 2019
على سبيل المثالّ ،
تركز ما يقارب  69في المئة من
االستثمار األجنبي المباشر بالمنطقة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ( 34.6في المئة) ومصر ( 22.6في
المئة) والمملكة العربية السعودية ( 11.4في المئة).
ومن ناحية القطاعات التي صبّت فيها االستثمارات
األجنبية المباشرة ،تركزت معظم استثمارات التأسيس
ضمن قطاعين رئيسيين هما قطاع العقارات ،وقطاع
7،6
النفط والغاز الطبيعي.
عالوة على ذلك ،لم تتمكن المنطقة من االستفادة
من الفوائد االقتصادية المرتبطة بزيادة التعاون
االقتصادي اإلقليمي .فنسبة التجارة والصادرات بين
الدول العربية من إجمالي الحركة التجارية بقيت
منخفضة .ولم تتمكن االتفاقات التجارية القائمة من
تكثيف التجارة داخل المنطقة وتحفيز المزيد من
التكامل االقتصادي 8.وعلى الرغم من ازدياد الحركة
التجارية بين دول المنطقة مع الوقت ،لم تتجاوز
نسبتها  12.9في المئة من إجمالي التجارة عام ،2019
في حين بلغت التجارة مع االتحاد األوروبي  14.9في
المئة للعام نفسه 9.أما على المستوى دون اإلقليمي،
فتمثل التجارة بين البلدان األعضاء في اتحاد المغرب
العربي  2.4في المئة فقط من إجمالي التجارة ،وهو
أحد أدنى مستويات التكامل التجاري في العالم،
ً
مقارنة مع السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور"
في أمريكا الجنوبية ( 14.7في المئة) والمجموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ( 8.6في المئة) 10.وال
يزال االستثمار األجنبي المباشر بين دول المنطقة
منخفضا ً
ً
أيضا على الرغم من مجموعة متنوعة من
االتفاقيات التجارية التفضيلية واإلقليمية ومعاهدات
11
االستثمار الثنائية.
وكذلك ،كان وضع المالية العامة في المنطقة ضعيفاً
بشكل خاص أمام صدمات أسعار النفط ،ليس بالنسبة
للبلدان المصدرة للنفط فحسب ولكن ً
أيضا بالنسبة
للبلدان المصدرة لليد العاملة  -أي البلدان المستوردة
للنفط ذات الدخل المتوسط وبعض البلدان الهشة
والمتأثرة بالنزاعات  -التي تتلقى كميات كبيرة من
التحويالت الوافدة والمساعدات اإلنمائية الرسمية
واالستثمارات األجنبية من دول مجلس التعاون
الخليجي .وقد ساهم العجز المتزايد في الحساب
المالي والحساب الجاري في ارتفاع نسبة الدين إلى
الناتج المحلي اإلجمالي بشكل حاد في جميع أنحاء
المنطقة .وحتى قبل تفشي الجائحة ،كانت عدة بلدان
12
منخفضة الدخل تعاني للوصول إلى أسواق الديون.
ً
وفضال عن حجم اإلنفاقّ ،
تعد تركيبة اإلنفاق سمة
62

رئيسية تؤثر على النتائج االجتماعية والتنمية البشرية.
فخالل الفترة  2019-2010أي قبل الجائحة ،استخدمت
منطقة الدول العربية نحو  80في المئة من اإلنفاق
العام لتمويل االستهالك الحالي (مثل الرواتب والسلع
والخدمات وخدمة الديون والدعم الحكومي) .ولكن
تمويل االستهالك ،بخالف اإلنفاق االجتماعي والرأسمالي،
ال يزيد اإلمكانات اإلنتاجية وال يعزز النمو على المدى
البعيد 13.وقد أدت أنماط اإلنفاق هذه ،مقترنة بارتفاع
مستويات الديون وتزايد متطلبات خدمة الديون ،إلى
زيادة العجز المالي وإلى التشكيك في القدرة على تحمل
الديون وفي االستدامة المالية في بعض البلدان.
وثمة جانب آخر مهم هنا هو المخصصات المحدودة
نسب ًيا للصحة والتعليم والحماية االجتماعية .فعام
 ،2018أي قبل الجائحة ،بلغ إنفاق المنطقة المتوسط
حوالي  8.5في المئة فقط من ناتجها المحلي اإلجمالي
على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية مقارنة
بمتوسط عالمي يبلغ  20في المئة ،عل ًما بأن نسبة
هذه المخصصات كانت أقل بكثير في البلدان الهشة
14
والمتأثرة بالنزاعات.
تأثير جائحة كوفيد19-

تعتبر جائحة كوفيد 19-ثالث أزمة اقتصادية كبيرة
تضرب المنطقة في غضون العقد الماضي وحده ،بعد
االنتفاضات العربية عام  2011وهبوط أسعار النفط
عام  .2014وفي خضم هذه األزمات الكبرى ،تعرضت
المنطقة بانتظام لعدد من األزمات المحلية اإلضافية،
بعضها مرتبط بالمناخ وبعضها اآلخر بالسياسة.
بعد االنكماش الحاد الذي شهدته المنطقة عام ،2020
انتعش النمو مرة أخرى عام  ،2021لكن التعافي كان
متفاوتًا ومرهونًا بحيز السياسات الهادفة إلى دعم
االقتصاد في كل دولة .فقد انكمش اقتصاد المنطقة
بنحو  4.5في المئة عام  ،2020وشهدت البلدان الهشة
والمتأثرة بالنزاعات ألكبر تراجع في المتوسط (حوالي
 15في المئة) 15.أما نسبة التعافي عام  2021ف ُت َّ
قدر بنحو
 6.3في المئة ،مع أن اليمن ال يزال يعاني من انكماش
قاربت نسبته  2في المئة في العام نفسه 16.ومن
تعاف متسارع عام  ،2022حيث
المستبعد أن يحصل
ٍ
يُتوقع أن يبلغ متوسط النمو  5.5في المئة في المنطقة،
مدفوعً ا بالدرجة الكبرى من البلدان المصدرة للنفط
التي تتوقع تحقيق نمو في ظل ارتفاع أسعار النفط
العالمية .مع ذلك ،من المتوقع أن يتراجع زخم النمو
في البلدان المستوردة للنفط والبلدان الهشة والمتأثرة
بالنزاعات ،خصوصً ا بسبب تنامي الضغط التضخمي
18،17
منذ نشوب الحرب في أوكرانيا.
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ً
أصاًل
باإلضافة إلى ذلك ،ارتفع العجز المالي الكبير
في أنحاء المنطقة ،في ظل تراجع اإليرادات وازدياد
احتياجات التمويل .فقد اتسع متوسط العجز اإلجمالي
بمقدار  7نقاط مئوية عام  2020ليصل إلى  9.2في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،في حين تقلصت
نسبة متوسط العجز المالي للمنطقة من الناتج المحلي
اإلجمالي إلى  2.3في المئة عام  2021ومن المتوقع أن
يتحول إلى فائض بنسبة  4.1في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  19.2022ويُعزى العجز المالي الضخم في
كل المنطقة إلى الهبوط الكبير في عائدات النفط وسط
انخفاض الطلب العالمي على النفط ،إلى جانب ارتفاع
اإلنفاق على تدابير دعم األسر المعيشية والشركات.
وشهدت البلدان المصدرة للنفط حاالت التدهور األكبر
نتيجة اعتمادها الشديد على عائدات النفط في ماليتها
العامة.
وأدى العجز المالي الكبير إلى زيادة الدين العام،
ً
ضعيفا في األساس.
وبالتالي تفاقم وضع الديون الذي كان
فقد بلغ إجمالي الدين العام في المنطقة ذروته عام
 2020عند  60في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي،
20
بزيادة قدرها  13نقطة مئوية تقري ًبا عن عام .2019
وفي حين انخفض عام  2021إلى  56.5في المئة ومن
المتوقع أن يصل إلى حوالي  47في المئة في عام ،2022
ومن المتوقع ً
أيضا على المدى المتوسط أن ترتفع نسبة
الدين العام من الناتج المحلي اإلجمالي بشكل كبير وأن
تبقى أعلى من مستويات العام  2019في غالبية دول
المنطقة ،حيث من المرجح أن يستمر هذا االرتفاع
21
الحاد على المدي المتوسط.
على الصعيد الخارجي ،تراجعت أرصدة الحساب
الجاري للمنطقة من فائض نسبته  1.4في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي عام  2019إلى عجز بنسبة 3.5
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي عام  ،2020في
ً
فائضا بنسبة  4.4في المئة من الناتج
حين سجلت
المحلي اإلجمالي عام  ،2021ومن المتوقع أن يصل إلى
فائض بنسبة  12.5في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
ً
22
فضاًل عن ذلك ،تراجع صافي تدفقات
في عام .2022
االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة بنسبة  6في
المئة عام  ،2020في حين انخفض االستثمار األجنبي
المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنحو  4.6مليار دوالر
منذ النصف األول من عام  2019وحتى النصف األول من
عام  23.2020وتعافى صافي تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر إلى المنطقة بنحو  46في المئة في عام ،2021
مدفوعً ا بشكل رئيسي باالستثمارات في دول مجلس
التعاون الخليجي 24.وعلى الرغم من التوقعات األولية
بانخفاض تدفق التحويالت إلى المنطقة بنسبة  8في

المئة ،كشفت التقديرات األخيرة عن زيادة بنحو
في المئة عام  2020و 7.4في المئة عام  ،2021في داللة
على دور هذه التحويالت في مساعدة ماليين األسر
25
المعيشية على مواجهة التقلبات الدورية.
5.4

االستجابات على صعيد
ّ
الكلي
سياسات االقتصاد
أعلنت حكومات الدول العربية عام  2020عن دعم مالي
تبلغ نسبته نحو  2في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
َّ
المقدم في
 وهو دعم متواضع مقارنة بالدعم المالياالقتصادات الناشئة .وكان اإلنفاق اإلضافي المخصص
لقطاع الصحة أقل ً
أيضا من مستواه في البلدان النظيرة.
فقد بلغ متوسط الحزمة المالية لقطاع الصحة حوالي
 0.4في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وتصدرت
المملكة العربية السعودية القائمة بنسبة  2.1في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي ،بينما خصص العراق 0.02
27
في المئة لهذا القطاع (الجدول .)4.1
على الرغم من أن التدابير الحكومية في المنطقة
كانت محدودة الحجم ،لكنها ساعدت على دعم النشاط
االقتصادي المحلي والتخفيف من حدة بعض اآلثار
االجتماعية .في مصر ً
مثاًل ،قد يكون نمو الناتج المحلي
اإلجمالي في السنة المالية  2020متدن ًيا حتى نسبة 1.9
في المئة ،ولكنه ُق ّدر بنسبة  3.8في المئة مع حزمة
28
االستجابة الحكومية للطوارئ.
ً
في حين ارتفع اإلنفاق العام العالمي نسبة إلى الناتج
المحلي اإلجمالي بنحو  4نقاط مئوية عام  ،2020تغير
مظروف اإلنفاق العام في المنطقة العربية كنسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي من  34.4في المئة في عام
 2019إلى  37.6في المئة في عام  ،2020ولكنه انخفض
مجددًا إلى  33.1في المئة في عام ( 2021الشكل ،)4.1
وف ًقا آلخر بيانات صندوق النقد الدولي .وانخفضت
الزيادة في اإلنفاق الحكومي في البلدان المتوسطة
الدخل المصدرة للنفط والمستوردة للنفط في المنطقة
المسجل
في عام  2020إلى ما دون متوسط  الزيادة
َّ
في االقتصادات المتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية على التوالي .وباستثناء مصر
ً
واألردن ،شهدت ً
انكماشا في
أيضا جميع الدول العربية
ً
نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام ،2021
اإلنفاق
والذي كان حاد خصوصً ا في البلدان المصدرة للنفط.
وارتفع متوسط مجموعة البلدان الهشة والمتأثرة
بالص راع بسبب ليبيا التي شكلت حالة استثنائية
29
على المستوى اإلقليمي.
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الجدول  4.1تدابير السياسات المالية والنقدية في المنطقة العربية بحسب البلد لعام 2020

البلد

اإلنفاق اإلضافي
أو اإليرادات
المفقودةأ (النسبة
المئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي)

اإلنفاق اإلضافي
أو اإليرادات
المفقودة في
قطاع الصحة
(النسبة المئوية
من الناتج المحلي
اإلجمالي)

دعم السيولة
(النسبة المئوية
من الناتج المحلي
اإلجمالي)
ب

خفض سعر
الفائدةج (نسبة
مئوية)

خفض االحتياطي
ج
اإللزامي
(نسبة مئوية)

البلدان المصدرة للنفط
الجزائر

1.3

0.7

..

14.3

80.0

البحرين

2.8

1.5

2.7

52.3

40.0

الكويت

1.5

..

..

45.5

19.2

عمان

0.6

0.0

..

60.0

40.0

قطر

1.0

0.6

0.9

47.1

0

المملكة العربية السعودية

2.6

2.1

1.0

63.5

0

اإلمارات العربية المتحدة

2.4

..

..

62.5

50.0

جيبوتي

3.0

0.8

..

0

0

مصر

1.6

0.2

0.1

23.5

0

األردن

1.6

0.7

1.8

37.5

28.6

المغرب

2.4

0.3

3.9

33.3

0

تونس

2.7

0.4

0.8

25.8

0

البلدان المتوسطة الدخل والمستوردة للنفط

البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات
العراق

0.2

0.0

..

0

13.3

ليبيا

4.2

..

..

0

0

الصومال

2.4

0.2

..

..

السودان

0.9

..

..

0

0

اليمن

1.2

0.1

..

0

0

 ..غير متوفر
أ .تشمل القطاعات الصحية وغير الصحية.
وتحمل الديون وااللتزامات الطارئة.
ب .يشمل التدابير من خارج الميزانية مثل ضخ األسهم والقروض وشراء األصول
ّ
ت .محتسب كنسبة مئوية من المستوى المسجل قبل الجائحة.
المصدر.Elgin and Yalaman 2021; IMF 2021c :

ّ
الكلي
توصيات بشأن سياسات االقتصاد
على المدى القصير ،تحتاج الحكومات إلى التوفيق بين
الحزم المالية الجارية والتدابير المستهدفة لألسر
والشركات ذات المراكز المالية المستدامة .ويمكن
للحكومات إعادة تقييم اإلنفاق العام وتحسين تحصيل
اإليرادات الحكومية ،مع فرض المزيد من الضرائب
التصاعدية على الدخل والثروة ،والحد من الثغرات
ً
إضافة إلى رفع الرسوم
في التهرب الضريبي واإلعفاءات،
والضرائب على السلع والخدمات غير الصحية .عالوة
على ذلك ،تستطيع الحكومات توسيع نطاق تغطية
التأمين االجتماعي ليشمل جميع اإليرادات القائمة
64

على المساهمات (بما في ذلك العاملين في القطاع غير
الرسمي) ،ويمكنها ً
أيضا تقليص التدفقات المالية غير
ّ
المشروعة ،واعتماد إطار اقتصادي كلي لمواجهة
التقلبات الدورية في ضوء السياقات االقتصادية.
ً
فضال عن ذلك ،يجب على الحكومات أن توازن ما
بين مخاطر تزايد الديون وسحب دعم السياسات قبل
ً
أصال من أرصدة ديون كبيرة
األوان 30.فالبلدان التي تعاني
تحتاج إلى إطار مالي موثوق يضمن القدرة على تحمّ ل
تعاف اقتصادي
الدين العام المتزايد مع العمل على تحقيق
ٍ
مستدام .بعبارة أخرى ،ينبغي أن تستمر السياسة
المالية في توفير تدابير مستهدفة قصيرة األجل لدعم
ً
وأيضا في تعزيز
األسر المعيشية والشركات المتضررة،
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ً
نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية
الشكل  4.1اإلنفاق العام

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ذات اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻬﺸﺔ
واﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت

اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
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المصدر :المتوسطات المرجحة باالستناد إلى تقرير آفاق االقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي  -نيسان/أبريل .2022
بيانات الصومال وسوريا غير متوفرة

التعافي األخضر والرقمي والشامل للجميع على المدى
المتوسط.
ً
فالبلدان التي تعاني أصاًل من أرصدة ديون كبيرة
تحتاج إلى إطار مالي موثوق يضمن القدرة على تحمّ ل
تعاف اقتصادي
الدين العام المتزايد مع العمل على تحقيق
ٍ
مستدام .بعبارة أخرى ،ينبغي أن تستمر السياسة
المالية في توفير تدابير مستهدفة قصيرة األجل لدعم
ً
وأيضا في تعزيز
األسر المعيشية والشركات المتضررة،
التعافي األخضر والرقمي والشامل للجميع على المدى
المتوسط.
وعلى المدى المتوسط ً
أيضا ،يجب أن تعالج الحكومات
القيود التي تعاني منها القطاعات ذات اإلنتاجية العالية،
وأن توجِ د فرصً ا لالستثمار خارج قطاع الهيدروكربونات
من خالل اقتصاد ّ
كلي سليم وسياسات هيكلية سليمة،
وأن تعزز إنتاجية العمل من خالل تنمية المهارات.
فعلى الرغم من بعض اإلصالحات الجارية ،ال يزال نطاق
كبيرا في معظم الدول
اإلصالحات الهيكلية المطلوبة
ً

العربية ،ويمكن للتوصيات المخصصة لوضع كل بلد من
أجل ّ
حثه على مسار التنمية أن تركز على المجاالت
التي تكون فيها مكاسب اإلنتاجية المحتملة كبيرة.
وينبغي إيالء اهتمام خاص لإلصالحات الهيكلية التي
تتيح تحقيق تحول أخضر ورقمي لالقتصاد ،والتي تعزز
المؤسسات االقتصادية وبيئة األعمال بما يالئم النشاط
االقتصادي القائم على السوق.
دمج اقتصادات المنطقة هو خطوة مهمة أخرى
يمكن اتخاذها .وعلى الرغم من االتفاقات التجارية
السابقة والمساعي المبذولة لتحقيق هذا التكامل ،ال
تزال التجارة داخل المنطقة متدنية مقارنة بالمناطق
األخرى 31.لكنّ تكامل اقتصادات المنطقة يسمح
بإجراء اإلصالحات المحلية  -ويعزز النمو والوظائف
واالستقرار .ومن شأن السعي إلى تحقيق التكامل
اإلقليمي أن يساعد الحكومات على االستفادة من المنافع
من خالل اإلصالحات الوطنية ،بما في ذلك السياسات
الرامية إلى تعزيز التنويع االقتصادي وخلق فرص العمل.
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وفي سبيل التقدم نحو تكامل إقليمي أفضل ،وتنفيذ
اإلصالحات على مستوى السياسات الوطنية ،ال بد من
إصالحات عميقة تتجاوز حدود الدول لتتيح للشركات
واألفراد العمل عبر الحدود الوطنية 32..غير أن التعامل
مع اتفاقيات تجارية متنوعة وغير متماثلة أمر معقد.
ٌ
عقبات كثيرة غير جمركية تجارة السلع ،وثمة
إذ تعيق
نقص في األطر التنظيمية ،كما أن البنية األساسية للنقل
واللوجستيات غير كافية ،وبيئات األعمال ال تدعم
طموحات الشركات الراغبة في المشاركة في التجارة
الدولية .زد إلى ذلك أن القيود السياسية والنزاعات
33
الدائمة تجعل التجارة عبر الحدود صعبة للغاية.
والواقع أن الربط بين البُنى األساسية في المنطقة يعتبر
غير كاف وغير مكتمل ،وال تزال االستثمارات غير
كافية لتلبية االحتياجات اإلنمائية المتزايدة في الدول
34
العربية ،وهذا ما يبطئ من سرعة التكامل االقتصادي.
من هنا ،فإن تحفيز تدفق السلع والخدمات ورؤوس
األموال والتكنولوجيا والعمالة عبر الحدود يتطلب أن
تشمل األولويات اإلصالحية معالجة مسألة الحواجز
التي تعيق تيسير التجارة  -وباألخص الحد من األعباء
اإلدارية التي يواجهها التجار ،وزيادة الشفافية التنظيمية،
وتبسيط اإلجراءات ورقمنتها 35.وتدعو الحاجة ً
أيضا
إلى سياسات تدعم التنويع االقتصادي ،بما في ذلك
تنمية المهارات ،والتخطيط العتماد الرقمنة ،وتعزيز
التكامل مع سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية  -وكلها
سياسات تهدف إلى تعزيز فرص العمل المحلية والنماذج
االقتصادية المستدامة 36.ويتعين على الحكومات أن
تركز ً
أيضا على تحسين التخطيط لالستثمارات وتحديد
أولوياتها وتنسيقها في مجال البنية األساسية للربط
واالتصال داخل البلدان وفي ما بينها .ومن المفيد
وضع استراتيجية مشتركة لتنقل األشخاص من أجل
تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في جميع أنحاء
المنطقة .وينبغي لسياسات التكامل المالي أن تقوّي
وتحدث ُ
ّ
األطر التشريعية التي
األسواق والمؤسسات
ّ
وأخيرا ،يمكن إنشاء قنوات رسمية للحفاظ
تنظمها.
ً
على التحويالت واستثمارها بما يتيح تعزيز التكامل
المالي واالقتصادي في المنطقة.
تتطلب هذه الجهود دعم المالية العامة والمؤسسات
الضريبية باستراتيجيات صريحة وميزانيات سنوية
ومتوسطة األجل  -مع إعادة توجيه أولويات اإلنفاق
العام نحو النفقات االجتماعية واالستثمارية.
كما يجب أن تضع البلدان خريطة طريق لإلصالحات
المتسلسلة التي تأخذ في االعتبار خصوصيات النظم
القائمة ،بما في ذلك مكامن قوتها وضعفها ومواردها
والقيود على قدراتها ،والترابط بين تصميم السياسات
وتنفيذها 37.ومن شأن هذه اإلصالحات أن تجعل اإلنفاق
ً
نواح ،من بينها
العام أكثر كفاءة وفعالية وإنصافا من عدة ٍ
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إعطاء األولوية للنساء والشباب والمستفيدين المعرضين
لألخطار ،واالستثمار العام في القطاعات االجتماعية.
وقد آن األوان ً
أيضا إلطالق نقاش في السياسات حول
ً
ً
نظام ضريبي أكثر عداًل وأوسع نطاقا يكون تصاعديًا
ً
ً
وفعااًل وشفافًا.
وبسيطا

العمالة
تنبع التحديات الهيكلية في أسواق عمل الدول
العربية بالدرجة الكبرى من الفجوة العميقة بين
الوظائف الرسمية "الجيدة" في كل من القطاعين
العام والخاص ،والوظائف غير الرسمية "السيئة" في
ً
مباشرة
القطاع الخاص 38.وقد نتجت هذه االزدواجية
عن العقد االجتماعي المعتمد منذ خمسينيات القرن
العشرين وحتى السبعينيات ،بنا ًء على نموذج تحول
صناعي تقوده الدولة .فالدور الذي اكتسبه القطاع العام
ً
نتيجة لذلك ،بما فيه اإلدارات الحكومية والمؤسسات
المملوكة للدولة ،رسّ خ تفضيل العاملين للوظيفة العامة
39
نظرا لرواتبها العالية ومنافعها غير المتعلقة باألجور.
ً
لكن هذا العقد االجتماعي بدأ يتزعزع في الثمانينيات
عقب األزمات التي حدثت على مستوى أسعار الصرف
والميزانية وأُجبرت معظم البلدان المتوسطة الدخل
المستوردة للنفط والبلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات
على االنتقال إلى نماذج ليبرالية جديدة للتنمية
االقتصادية 40.غير أن االنخفاض التدريجي في عمالة
القطاع العام الرسمية على مدى العقود الالحقة لم يقابَل
بزيادة في وظائف القطاع الخاص الرسمية ،ما ترك
الوافدين الجدد إلى سوق العمل في وضع مجحف ً
جدا
مقارنة مع الوافدين األكبر س ًنا .وفي البلدان المتوسطة
الدخل المستوردة للنفط والبلدان الهشة والمتأثرة
بالنزاعات ،أدى هذا الحرمان إلى ارتفاع معدالت البطالة
وتزايد العمالة غير الرسمية .أما البلدان المصدرة
للنفط فشهدت فجوة بين الوظائف المربحة في القطاع
41
العام ،والتي يشغلها في الغالب المواطنون المحليون،
كبيرا في
ووظائف القطاع الخاص التي تختلف اختالفًا
ً
نوعيتها ويشغلها في الغالب العمال األجانب الوافدون.
مؤخرا نحو
لكن بعض الدول المصدرة للنفط انتقلت
ً
سياسات توطين الوظائف حيث يتم استبدال العمال
األجانب الوافدين بمواطنين من البالد في الوظائف
المكتبية واإلدارية في القطاع الخاص.
وقد أدى انهيار العقد االجتماعي إلى ارتفاع معدالت
البطالة ،حيث بات العمال المتعلمون ينتظرون وظائف
جيدة ،ال سيما في القطاع العام .وسجلت المنطقة العربية
معدالت بطالة أعلى من المناطق األخرى  10.9-في المئة
في عام  42 2019مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ  5.4في
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المئة -وهذه المعدالت آخذة في االرتفاع حيث وصل
معدل البطالة اإلجمالي إلى أكثر من ضعف المتوسط
العالمي في دول شمال أفريقيا 43،وفاق المتوسط العالمي
44
بحوالي  50في المئة في دول الشرق األوسط العربية
عام  ،2019مع وجود فجوات واسعة بين الرجال
والنساء .وفي حين كانت بطالة الذكور أعلى بقليل من
المتوسط العالمي  8.3 -في المئة في عام  ،2019مقارنة
بالمتوسط العالمي البالغ  5.3في المئة ،-وكانت بطالة
اإلناث أعلى بثالث مرات ونصف إلى أربع مرات ،وهي
النسبة األعلى في العالم  21.4-في المئة مقارنة بـ 5.5في
المئة للعالم في  45.2019وتتراوح المعدالت في المنطقة
بين منخفضة كما في دول الخليج العربي (على الرغم
من ارتفاعها في بعض الدول )46إلى مرتفعة للغاية كما
في جيبوتي ودولة فلسطين .وقبل الجائحة ،ارتفعت
كبيرا بين عا َمي  2010و2019
معدالت البطالة ارتفاعً ا
ً
في كل من األردن والعراق ولبنان وتونس والسودان
بينما انخفضت في مصر.
وسجلت البطالة مستويات مرتفعة بشكل خاص بين
فئة الشباب ،حيث بلغت  25.3في المئة في عام .2019
وبلغت بطالة الشباب في دول شمال أفريقيا المعدل
األعلى في العالم عام  2019بنسبة ناهزت  26في المئة،
تليها دول الشرق األوسط العربية بنسبة قاربت 23
في المئة 47.وكان معدل البطالة بين الشابات أكثر من
ضعفه بين الشبان عام  ،2019حيث وصل إلى  43في
المئة في شمال أفريقيا و 40في المئة في دول الشرق
األوسط العربية (مقارنة بـ 21في المئة و 20في المئة
بين الشباب على التوالي) ،وهو يرتفع بشكل أسرع
بكثير من وتيرته بين الشباب .والواقع أن نسبة بطالة
الشابات في الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق واألردن
وليبيا ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية
48
تجاوزت  45في المئة عام .2019
لكن المقلق أكثر هو أن نسبة الشباب في العمالة غير
الرسمية بلغت  87.8في المئة في الدول التي تم الحصول
على بياناتها ،وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الكبار
في المنطقة ( 68.2في المئة) 49.وتشهد المنطقة أكبر
فجوة في العالم من ناحية العمالة الرسمية بين الشباب
والكبار 50،ما يعكس تدهور ظروف سوق العمل بالنسبة
للشباب الذين يواجهون صعوبة أكبر في االنتقال من
الدراسة إلى العمل .وقد انعكست نتائج سوق العمل
المتدهورة في امتداد فترات البطالة المرتبطة بارتفاع
مستويات التعليم ،وتضاؤل فرص االنتقال إلى العمالة
الرسمية الجيدة ،وعدم تطابق المهارات مع المواصفات
التي يطلبها أصحاب العمل 51.فالشباب الذين يدخلون
سوق العمل في وظائف غير رسمية ناد ًرا ما ينتقلون
إلى وظائف رسمية ،بغض النظر عن مستواهم التعليمي

أو خبرتهم 52.ويرتبط الحصول على العمل الرسمي
بالخلفية العائلية ،مثل مستوى الوالدين التعليمي
ومهنتهما وثروتهما ،وهذا ما يُفاقم أوجه عدم المساواة
الموجودة وتلك القائمة بين األجيال .كما أن دور الروابط
الشخصية والعائلية (الواسطة) في تأمين الوظائف في
53
ٌ
راسخ في العديد من بلدان المنطقة.
القطاع العام
باإلضافة إلى ذلك ،كانت معدالت مشاركة المرأة في
القوى العاملة آخذة في التراجع وسجلت مستويات هي
من بين األدنى في العالم بنسبة  20.3في المئة ،حيث
بلغت  19في المئة في دول الشرق األوسط العربية و21
في المئة في شمال أفريقيا عام  542019وعلى الرغم
من أن المرأة سدت بشكل كبير فجوة التحصيل العلمي
بين الرجال والنساء 55غير أن مسار عمل المرأة يرتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بتوفر الوظائف الرسمية "الجيدة" وكذلك
بمسار حياتها وقراراتها المتعلقة بالزواج .إذ تشير بعض
األدلة إلى أن الشابات كنّ أكثر تقب ًّاًل لفكرة المشاركة
في سوق العمل والبحث عن عمل قبل الزواج .ويأتي
في أعقاب ذلك انخفاض كبير في نسبة مشاركة المرأة
في القوى العاملة بعد الزواج ،وال سيما النساء اللواتي ال
يعملن في وظائف رسمية ،ما يشير إلى تأثير األعراف
االجتماعية والعمل غير المأجور على مشاركة المرأة
في القوى 56كما أن تناقص الفرص في القطاع العام
وعدم قدرة القطاع الرسمي الخاص على إيجاد فرص
عمل كافية ،دفعا غالبية النساء إلى التخلي عن سوق
العمل تمامًا لتجنب االضطرار إلى قبول وظائف غير
رسمية تفتقر إلى األمان واالستقرار الوظيفي واإلجازات
المدفوعة األجر والتأمين االجتماعي والصحي.
وكذلك سجلت مشاركة الشباب في القوى العاملة
معدالت متدنية ً
جدا وهي تتراجع منذ عام  .2010وبينما
مؤخرا حول  11في
كان معدل مشاركة الشابات يحوم
ً
المئة في المنطقة ،انخفض معدل مشاركة الشباب قبل
كوفيد 19-من  30.7في المئة في عام  2010إلى 25.5
في المئة في عام  57.2019وتضم الدول العربية ً
أيضا
أعلى نسبة إقليمية في العالم من الشباب ( 24-15عامًا)
غير الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب بلغت
 29.5في المئة عام  582019مع العلم بأن عدد الشباب في
هذه الفئة ظل يرتفع خالل السنوات القليلة الماضية،
ً
ً
منخفضا
عائدا
وخصوصً ا في الشرق األوسط ،ما يعكس
أو حتى سلب ًيا على التعليم المكتسب ،ونظرة قاتمة إلى
المستقبل لدى الشباب قد تؤدي إلى سخط اجتماعي
واضطرابات مدنية 59.وفي حين بلغ معدل الشباب غير
الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب  18في
المئة ،ارتفع معدله بين الشابات ليصل إلى  42في المئة.
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وعمالها في
الشكل  4.2تدابير اإلغالق العام وحظر التجول المرتبطة بجائحة كوفيد 19-بتأثيراتها الحادة على الشركات ّ
الدول العربية متمثلة في خسائر كبيرة لعدد ساعات العمل
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ً
مقارنة بالفصل الرابع من عام .2019
مالحظة :إن النسبة المئوية للساعات المفقودة محتسبة
استنادا إلى بيانات منظمة العمل الدولية.
المصدر :حسابات الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية
ً

تأثير جائحة كوفيد 19-على العمل

من  21.4في المئة في  2019إلى  24في المئة في ،2021
وفي عام  ،2021سجلت المنطقة العربية أعلى معدل
بطالة للشباب في العالم بنسبة بلغت  28.6في المئة،
بعد أن كانت  25.3في المئة في  .2019كما سجل معدل
البطالة بين الشابات المستوى األعلى في العالم ،وبلغ
ضعف المعدل بين الشبان ،حيث وصل إلى  49.1في

في عام  2021ارتفعت البطالة إلى  12.5في المئة ،بعد
أن كانت  10.9في المئة في  ،2019وهو ضعف المتوسط
العالمي البالغ  6.2في المئة 60.وبقي معدل بطالة النساء
يساوي ثالثة إلى أربعة أضعاف المتوسط العالمي ،مرتفعًا

الشكل  4.3التفاوت الكبير لتأثيرات جائحة كوفيد 19-على أسواق العمل بين تموز/يوليو وتشرين األول/أكتوبر 2020
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29
75

100

الخسائر  5.4في المئة للمنطقة األولى و 5.2في المئة
للثانية ،بما يعادل  2.8مليون و 3.1وظيفة بدوام كامل
ُ
وترجمت هذه الخسائر إلى خسارة مجمعة في دخل
العمل بنحو  1إلى  10في المئة في دول الشرق األوسط
العربية ( 3.4في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)
ونحو  12في المئة في شمال أفريقيا ( 5في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي) عام  .2020وفي غياب خطط
مناسبة لدعم الدخل ،قد يؤدي هذا االنخفاض الكبير في
الدخل إلى تفاقم اآلفاق االقتصادية نتيجة دفع العمال إلى
الفقر ،وبالتالي سيتراجع الطلب الكلي .وهذا من شأنه
أن يخلق حلقة مفرغة حيث يؤدي انخفاض الطلب
إلى تقليل الدخل بشكل أكبر وبالتالي يضعف إمكانية
تعاف سريع.
تحقيق
ٍ
كان وقع الجائحة على أسواق العمل متباي ًنا ،واختلف
مع الوقت بين البلدان وبين الرجال والنساء (الشكل
 .)4.3فأكثر من  50في المئة من الرجال الذين كانوا
يعملون قبل الجائحة إما فقدوا وظائفهم بشكل دائم
أو تم إيقافهم مؤق ًتا عن العمل بحلول الفترة الممتدة
بين تموز/يوليو وتشرين األول/أكتوبر  ،2020بحسب
المسح الذي أجراه البارومتر العربي على ثالثة مراحل
بين  2020و 2021في عدة بلدان عربية مختارة .غير أن
التأثير األشد وقع في لبنان ،وخصوصً ا في البداية ،عل ًما
بأنه بقي قويًا في جميع البلدان المشمولة باالستطالع
حتى شهر آذار/مارس  .2021فقد كان لبنان يعاني من
انهيار سعر صرف عملته وتحديات أخرى في االقتصاد
ّ
الكلي ،ولكن الجائحة زادت من حدة األثر على العمال.
وعلى مر مختلف موجات الجائحة ،شهدت مصر
والعراق وتونس أعلى نسبة انخفاض في ساعات العمل
64
خالل الموجة األولى عندما كانت القيود أكثر صرامة.

المئة بعد أن كان  44.7في المئة عام  2019مقارنة مع
 23,8في المئة للشبان عام  2021بعد أن كان  20.8في
المئة عام .2019
وكان لتدابير اإلغالق وحظر التجول المرتبطة
بجائحة كوفيد 19-آثار شديدة الحدة على الشركات
وعمالها ،حيث ُفقدت ساعات عمل كثيرة في عا َمي
 2020و ،2021وتفاوت عددها بحسب صرامة إجراءات
ً
ومقارنة
اإلغالق وإقفال أماكن العمل (الشكل .)4.2
بالفصل الرابع من عام  ،2019تمت خسارة  23في المئة
من ساعات العمل خالل الفصل الثاني من عام  2020في
شمال أفريقيا و 20.3في المئة في دول الشرق األوسط
العربية ،في حين تمت خسارة حوالي  8.5في المئة
في كل منطقة خالل الفصل الثالث حين بلغت صرامة
ّ
أشدها 61.وعادلت هذه الخسائر 23.4
تدابير اإلغالق
مليون وظيفة بدوام كامل (على أساس  48ساعة عمل
أسبوع ًيا) في الفصل الثاني من عام  2020و 9.2مليون
في الفصل الثالث .واستمرت الخسائر في ساعات العمل
خالل عام  2021ولكن بمعدالت أقل تفاوتت بين ما
يعادل فقدان  4.9و 6.9مليون وظيفة بدوام كامل في
كل فصل ،مع ّ
تخلي البلدان إلى حد كبير عن إجراءات
اإلغالق الصارمة وارتفاع معدالت التلقيح ،بخاصة في
دول مجلس التعاون الخليجي ،ما يعكس تأثير الجائحة
المستمر في عرقلة سلسلة التوريد واستمرار حالة
االضطراب وعدم اليقين طوال عام .2021
وعلى مدار عام َ ،2020
فقدت دول الشرق األوسط
العربية  9في المئة من ساعات العمل ،أي ما يعادل 4.6
مليون وظيفة بدوام كامل ،في حين خسرت منطقة
شمال أفريقيا  9.6في المئة ،أي ما يعادل  5.6مليون
وظيفة بدوام كامل 62وفي عام  ،2021بلغت نسبة
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الشكل  4.4اختالف تأثير جائحة كوفيد 19-على العمال في المغرب وتونس بحسب نوع العمل في تشرين الثاني/
نوفمبر 2020
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مالحظة :تشير البيانات إلى تجربة العمال خالل األيام الستين التي سبقت تاريخ مقابلتهم في كل استطالع في تشرين الثاني/نوفمبر .2020
استنادا إلى أدوات رصد كوفيد 19-من منتدى البحوث االقتصادية.Covid-19 Household Monitors, Wave 1 ،
المصدر :حسابات الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية اإلنسانية العربية
ً
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وفي بعض البلدان والقطاعات ،كان تأثير الجائحة
أقسى على النساء العامالت منه على الرجال ،حيث
كانت النساء عرضة لالنقطاع المؤقت عن العمل أكثر
من الرجال في عا َمي  2020و .2021وكانت ً
أيضا
احتماالت العمل من المنزل أعلى بين النساء ،وهو ما
ً
عادة عند دخول
قد يعكس أنواع الوظائف التي يشغلنها
ً
وعادة ما تكون هذه الوظائف أكثر مالءمة
سوق العمل.
للعمل عن بُعد ،مثل الوظائف في مجال التعليم والقطاع
65
العام التي يمكن تأديتها من المنزل.
ً
عالوة على ذلك ،كان الشباب والعمال األكثر عرضة
للخطر – أي أولئك الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص
أو يشغلون وظائف مؤقتة أو غير رسمية  -أكثر
ً
عرضة للشعور بوطأة تأثير الجائحة 66.في المغرب
وتونس ً
مثاًل ،كان األثر المترتب أقل بكثير على القطاع
67
العام من القطاع الخاص (الشكل  .)4.4وكما هو متوقع،
وقع التأثير األكبر على العاملين في القطاع غير الرسمي،
خصوصً ا العاملين خارج المؤسسات .وتفاوت التأثير
ً
طفيفا ثم تفاقم بمرور
زمان ًيا وحسب البلدان ،فبدأ
الوقت في المغرب ،بينما تجلى أثر الجائحة في تونس
على الفور في شكل تسريح مؤقت أو دائم للعمال أو
خفض ساعات العمل أو حتى تغيير وضع العمال إلى
عمال يوميين بدون أجر ثابت .وفي كال البلدين عانى
العمال من تأثيرات حادة في شباط/فبراير ونيسان/
أبريل  ،2021وكانت هذه التأثيرات أحيانًا أكثر حدة
ً
وصواًل إلى حزيران/يونيو
مما كانت عليه عام 2020
 2021ما يعكس النتائج االقتصادية المستمرة والمتفاقمة
فيما كانت االقتصادات تكافح للعودة إلى ما كانت عليه
ّ
وتعثر
قبل الجائحة ،وسط انتشار متحورات الفيروس
سالسل القيمة في كل أنحاء العالم وازدياد حالة الغموض
وعدم اليقين.
العمال
دعم
ّ

عملت حكومات كثيرة في المنطقة العربية على
التخفيف من اآلثار المباشرة لجائحة كوفيد 19-على
أسواق العمل من خالل حزم متنوعة من الحوافز
والمساعدات .وتضمّ ن ذلك تقديم اإلغاثة المباشرة
للمؤسسات ،وال سيما الصغيرة والمتوسطة منها ،على
شكل تسهيالت في السيولة وإعانات لألجور وتأجيل دفع
الضرائب والرسوم – باإلضافة إلى تدابير أكثر مباشرة
لحماية العمال ،مثل اإلجازات المدفوعة األجر وإعانات
البطالة والتحويالت النقدية .كما اتخذت بلدان عدة
ً
مباشرة – وخصوصً ا العمال في
تدابير تستهدف العمال
القطاع غير الرسمي  -من خالل المساعدات النقدية.
في مصر ،أُجريت تحويالت لمرة واحدة إلى العمال
70

غير الرسميين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة
القوى العاملة من خالل مكاتب البريد .وفي األردن،
أُدرج العمال غير الرسميين في السجالت االجتماعية
الرسمية عبر توسيع نطاق االستحقاقات لتشمل األسر
المعيشية التي لم يتم تغطيتها من قبل .وفي المغرب ،مُنح
العمال غير الرسميين ،الذين يستفيدون من التأمين
الصحي غير القائم على االشتراكات ،تحويالت نقدية
تراوحت بين  94و 134دوال ًرا في الشهر على أساس عدد
أفراد األسرة ،اعتبا ًرا من نيسان/أبريل  .2020أما العمال
غير الرسميين الذين لم يكونوا يستفيدون من التأمين،
فكانوا مؤهلين لتقديم طلب عبر اإلنترنت للحصول على
مساعدة نقدية .وفي المقابل ،زادت سلطات جيبوتي
المساعدات الغذائية والنقدية لعمال اليومية .وبالنسبة
إلى البلدان واألقاليم الهشة والمتأثرة بالنزاعات ،وسّ عت
دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية نطاق
68
الدعم النقدي لعمال اليومية والموسميين.
في حين حاولت العديد من الحكومات التخفيف من
اآلثار السلبية التي رتّبتها الجائحة على األشخاص األكثر
عرضة للخطر ،إال أن القصور المالي جعل هذه التدخالت
غير كافية في معظم البلدان .فقد أفاد المشاركون في
االستطالع أنهم التمسوا الدعم ولكنهم لم يتلقوه دائ ًما،
وقال العديد منهم إنهم قللوا من استهالك المواد الغذائية
األساسية 69أو استنفدوا مدخراتهم أو اقترضوا من
العائلة أو األصدقاء أو باعوا أصولهم.
وكشفت أداة تتبع النوع االجتماعي ،التابعة لبرنامج
ً
متخذا في ما يتعلق
تدبيرا
األمم المتحدة اإلنمائي ،عن 55
ً
بسوق العمل ،وتفاوتت هذه التدابير ما بين تدبير
واحد في عُ مان وقطر والصومال ،إلى سبعة تدابير في
مصر وعشرة في المملكة العربية السعودية 70،بينما لم
يسجل اتخاذ أي إجراءات متعلقة بسوق العمل في العراق
أو لبنان أو ليبيا أو السودان أو اليمن .في المقابل،
ً
ّ
ّ
استجابة
المنفذة
قدرت أداة متابعة الحزم التحفيزية
لكوفيد ،19-التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،عدد اإلجراءات
المرتبطة بسوق العمل بـ 81إجرا ًء في الدول العربية
على الشكل اآلتي كما تم تسجيلها :معدوم في العراق
وليبيا ودولة فلسطين 71أو الصومال؛ وقليل ً
جدا في
جيبوتي ( )1ولبنان ( )1والجمهورية العربية السورية
( )1واليمن ()2؛ واألعلى في الكويت ( )11وعمان ()14
والبحرين (.)18
إصالح أسواق العمل

تتطلب التحديات المتأصلة التي تواجهها أسواق العمل
العربية نهجً ا متعدد األوجه يعالج أوجه القصور في
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العرض والطلب على ٍّ
حد سواء على المديين المتوسط
والطويل 72.ومن الضروري في هذا اإلطار اتباع سياسات
تزيد الطلب على العمالة بشكل مباشر – وهي المشكلة
األكثر إلحاحً ا في سوق العمل بالمنطقة 73.وينبغي أن
تسهم اإلصالحات في خلق فرص العمل في القطاع الخاص
وتوفير ظروف عمل الئقة لجذب المزيد من النساء
74
إلى سوق العمل في إطار جهد أوسع لزيادة المنافسة.
ومن المهم ً
أيضا تشجيع التنويع ،ال سيما في الصناعات
ذات اإلنتاجية العالية ،وتقليل االعتماد على الصناعات
ذات القيمة المضافة المنخفضة ،مثل البناء 75،التي تميل
إلى خلق فرص عمل مؤقتة ومعرضة بشدة لمخاطر
الصدمات االقتصادية.
من ناحية العرض ،سلطت الجائحة الضوء على
المهارات الرقمية والحاجة إلى استثمار يستهدف
المهارات التقنية بشكل أكبر من أجل مواكبة الطلب
على العمالة .وهنا ،يجب على صانعي السياسات أن
يدعموا ويحفزوا ويصمموا بعناية آليات تنمية مهارات
العمال المعرضين للخطر في المجاالت ذات النمو المرتفع،
وخصوصً ا االقتصادات الرقمية والخضراء 76.وهذا يتطلب
االستثمار في بنية تحتية قوية لالتصاالت وسد الفجوة
الرقمية بين الفئات الجغرافية والنوع االجتماعي
والفئات االجتماعية االقتصادية.
ومن المهم بالقدر نفسه خلق فرص جديدة تستهدف
الشباب والنساء الذين يعتبرون عرضة للخطر بشكل
خاص في سوق العمل ويكونون عادة أكبر الخاسرين
خالل الصدمات االقتصادية .ويتعين على الحكومات أن
تعطي الحوافز المناسبة الستحداث فرص العمل وإعطائها

طابعًا رسم ًيا ،وأن توجه السياسات التعليمية الوطنية
واإلقليمية نحو االبتكار والتكنولوجيا العالية والصناعات
ذات القيمة المضافة العالية ،وأن تعمل في الوقت نفسه
على زيادة الفرص المتاحة للشابات والشبان إلى أقصى
حد ممكن.
المنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة

تشكل المنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة
حصصا كبيرة
الجزء األكبر من وحدات األعمال وتضم
ً
من الوظائف .وحسب البيانات المتوافرة في المنطقة
العربية ،تستأثر المؤسسات البالغة الصغر بنحو  90في
المئة من الشركات التجارية بحسب التقديرات ،في
حين تشكل المنشآت الصغيرة أكثر من  9في المئة
منها ،وتمثل المنشآت المتوسطة والكبيرة النسبة
المتبقية .وتملك البلدان المصدرة للنفط أعلى نسبة
نظرا إلى ضخامة الصناعات القائمة
شركات كبيرة
ً
على استخراج النفط ،واالستعمال الكثيف لرؤوس
األموال فيها .وبحسب ما يرد من تقارير ،فإن البلدان
الهشة والمتأثرة بالنزاعات والبلدان المتوسطة الدخل
المستوردة للنفط تملك أعلى نسبة من المنشآت البالغة
الصغر (قرابة  92في المئة) ،تليها البلدان المصدرة
77
للنفط ( 83في المئة).
وتشهد المنطقة ً
أيضا إحدى أدنى نسب رائدات
األعمال اللواتي يمتلكن أو يُدِ رن الشركات –  14في
المئة – وهي نسبة ّ
تقل بكثير عن المتوسط العالمي

ً
قروضا مصرفية/خطوط ائتمان
الشكل  4.5نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسط التي تملك
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻴﻤﻦ

2

اﻟﺴﻮدان

3

اﻟﻌﺮاق

3

ﻣﺼﺮ

5

2

8

اﻷردن

ﺗﻮﻧﺲ

9
12

13

ﻟﺒﻨﺎن

12

7

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
25

13

اﻟﻤﻐﺮب

ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة

18
28

19
16
19

28
23

24

39
45

32

36
52

59

48

53
68
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الشكل  4.6نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلجأ إلى المصارف لتمويل رأس المال المتداول
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻴﻤﻦ

2

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة

25

18

اﻟﺴﻮدان

2

2

5

اﻟﻌﺮاق

2

3

6

ﻣﺼﺮ

3

22

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

12

اﻷردن

12

اﻟﻤﻐﺮب
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻟﺒﻨﺎن
ﺗﻮﻧﺲ

3
28

15
29
21

60
40

33
54

40

54

42
40

51

45
40
51
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البالغ حوالي  34في المئة 78.ويعكس هذا الواقع الصعوبات
التي تواجهها المرأة في الحصول على الموارد اإلنتاجية
وخدمات دعم األعمال التجارية وفرص تنمية المهارات.
في حين تساهم المنشآت األصغر حج ًما بشكل كبير
في توفير فرص عمل الئقة وتطوير اقتصاد أكثر دينامية
وتنوعً ا وإنتاجية ،إال أن الحواجز الهيكلية والسياسية
والمالية تعيق تنميتها وتقوّض إمكاناتها.
ومن المسببات الرئيسية األخرى للمصاعب التي
تواجهها الشركات الصغيرة هو سيطرة الشركات
79
المملوكة للدولة والشركات التابعة لجهات سياسية
تكرس أفضلية
على االقتصاد .فالممارسات التي
ّ
الحصول على األراضي والتمويل – والمعاملة القانونية
والتنظيمية التفضيلية في خطط وقوانين الشراء
الحكومي والضرائب والتحويالت الحكومية والوصول
إلى األسواق – تخنق المنافسة وتشوه قواعد اللعبة .ففي
ليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن ،أدى تدهور
البنية األساسية وتقييد الوصول إلى األسواق وغياب
االستقرار االقتصادي والسياسي لفترة طويلة إلى إعاقة
إنتاجية الشركات الصغيرة ونموها.
تشكل إمكانية الحصول على التمويل تحديًا آخر
على صعيد المنطقة .يبلغ متوسط حصة الشركات
الصغيرة والمتوسطة من إجمالي اإلقراض المصرفي
في المنطقة حوالي  7في المئة ،وهو أقل بكثير من
المتوسط في البلدان المتوسطة الدخل 80.فحتى العام
 ،2019كانت المنطقة تضم أقل نسبة من الشركات التي
تملك حسابات جارية وحسابات توفير ،بالمقارنة مع
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المناطق األخرى ،وذلك وف ًقا الستطالعات البنك الدولي
للمؤسسات 81.في المغرب ،يفتقر ما يصل إلى  38في
ً
مقارنة بـ
المئة من الشركات إلى الحسابات المصرفية،
 51في المئة في اليمن ،و 56في المئة في العراق؛ عل ًما
بأن المتوسط العالمي يبلغ حوالي  11في المئة .لكن
المفاجئ هو أن السودان سجّ ل أعلى نسبة من ملكية
الحسابات المصرفية ( 98.4في المئة) ،تليه تونس (96.1
في المئة) ولبنان ( 94.3في المئة) .في المقابل ،تضمنت
المنطقة ً
بعضا من أدنى نسب الشركات التي لديها قروض
مصرفية وخطوط ائتمان .وقد سجلت تونس أعلى
نسبة من الشركات التي حصلت على قروض مصرفية
وخطوط ائتمان ( 53.6في المئة)ُ .
وتظهر نسب تركيز
صغيرا من القروض المعطاة للشركات
االئتمانات أن عددًا
ً
الكبرى استحوذ على الجزء األكبر من محفظة القروض
في المنطقة بمعظمها (الشكل  4.5والشكل .)4.6
سجل لبنان أعلى نسبة من الشركات التي قالت إن
الحصول على التمويل كان عائ ًقا رئيس ًيا ،يليه العراق
واليمن .والمثير لالهتمام هو أن بلدانًا مثل السودان
واألردن ،حيث تتدنى عمومًا نسبة القروض المصرفية
وإمكانية الوصول إلى خطوط االئتمان ،تضمنت عددًا
أقل من الشركات التي قالت إن الوصول إلى التمويل كان
ً
وعوضا عن ذلك ،ذكرت
أحد أكبر العقبات التي واجهتها.
االستقرار السياسي (دولة فلسطين ،والسودان ،واليمن،
وتونس) ومعدالت الضرائب (األردن ومصر) باعتبارها
من أكبر العقبات التي واجهتها.
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تأثير جائحة كوفيد 19-على المنشآت البالغة
الصغر والصغيرة والمتوسطة

تأثرت معظم الشركات بشكل كبير بالتدابير الحكومية
المتخذة الحتواء الجائحة ،وضعف النشاط االقتصادي،
والغموض الشديد بشأن آفاق التعافي 82.وتضررت
قطاعات السياحة ،والتجارة ،والخدمات اللوجستية،
والتجزئة أكثر من سواها ،حيث أوقفت عملياتها،
وخفضت رواتب موظفيها ،وأقفلت أبوابها بسبب
االضطرابات التي طرأت على حركة التجارة وسالسل
التوريد .وكان الخاسر األكبر هو المنشآت الصغرى
نظرا الرتفاع عددها وكثافتها في
والصغيرة والمتوسطةً ،
هذه القطاعات عالية المخاطر.
في هذا اإلطار ،أفادت المؤسسات الصغرى والصغيرة
والمتوسطة عن تكبدها خسائر كبيرة في اإليرادات،
وبالتالي في السيولة ،ما زاد من مخاطر اإلعسار المالي
واإلفالس 83.وفي العديد من الدول العربية ،أدى فقدان
العمالة الرسمية في الشركات الصغيرة إلى ازدياد البطالة
الهيكلية المرتفعة ،ال سيما بين الشباب والنساء .ففي
مصر ،أفادت نسبة  75في المئة من المؤسسات الصغرى
والصغيرة والمتوسطة التي شملها االستطالع ،وبلغ عددها
 5500شركة ،عن تراجع عملياتها بسبب الجائحة؛ في
حين ّ
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توقفت نحو  9في المئة منها عن العمل كل ًيا.
ً
قساوة على الشركات الموجودة
وجاءت الضربة األشد
في المدن الكبرى وفي قطاع التصنيع .كما انخفض عدد
العاملين في الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة
بنسبة  15في المئة ،وذلك في قطاعَي الجملة والتجزئة
بالدرجة األولى ،بعد أن كان يمثل في السابق الجزء
األكبر من عمالة تلك الشركات .وجاءت نتائج
االستطالعات مشابهة في أماكن أخرى من المنطقة:
• في المغرب ،انخفض عدد الشركات الناشئة من
عام  2019وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020
بنسبة  20في المئة 85.وفي شباط/فبراير ،2020
أفادت نسبة  47في المئة من الشركات الصغرى
والصغيرة والمتوسطة عن انخفاض في المبيعات
بأكثر من  50في المئة .وبحلول نيسان/أبريل
 ،2020كانت  57في المئة من أربعة آالف شركة
صغرى وصغيرة ومتوسطة قد أوقفت كافة أنشطتها
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التجارية إما مؤق ًتا أو بشكل دائم.
• في تونس ،توقعت  42في المئة من  600شركة
صغيرة بأغلبها تقليل عدد موظفيها بين نيسان/
أبريل وحزيران/يونيو 2020؛ في حين أفادت
 27في المئة منها أنها غير قادرة على دفع أجور
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موظفيها لشهر نيسان/أبريل .2020
• في الصومال ،عجزت الكثير من الشركات عن

تحمل الصدمة التي سببتها الجائحة وكانت
معرضة للتصفية .ومن أصل  498شركة رسمية
في بايدوا وبيليدوين وبوساسو وكيسمايو
ومقديشو ،واجهت  44في المئة منها صعوبات
في توريد المواد األولية ،أو المواد الخام ،أو السلع
الجاهزة المخصصة إلعادة البيع في كانون األول/
ديسمبر 2020وكانون الثاني/يناير  ،2021بانخفاض
من نسبة  71في المئة المسجلة بين حزيران/يونيو
وتموز/يوليو  .2020غير أن الشركات الموجودة في
العاصمة مقديشو والشركات التجارية التي تركز
على التصدير تعرضت للضرر األكبر :فقد عمدت
 47في المئة منها إلى تخفيض ساعات العمل ،في
ّ
تخلت  45في المئة عن العاملين المؤقتين،
حين
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وسرحت  46في المئة منها العاملين الدائمين.
ّ
• في المملكة العربية السعودية ،تضررت
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجائحة
في نيسان/أبريل  :2020فقد خسرت  46في
المئة من عينة من  918شركة عائدات مبيعاتها
بالكامل ،وخفضت  39في المئة أرباحها إلى
النصف على األقل ،في حين أعربت  67في المئة
عن توقعها بأن تؤدي خسائرها في المبيعات إلى
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إقفالها بشكل دائم.
دعم الشركات الصغرى

بحسب أداة المتابعة التابعة لإلسكوا ،كانت التدابير
المتعلقة بدعم الشركات (أي دعم السياسات المالية
ودعم السياسات العامة) هي األكثر عددًا بحيث شكلت
نحو نصف ( )395التدابير المتخذة في جميع أنحاء
المنطقة .ويتراوح عدد هذه التدابير بين ثالثة تدابير
في جيبوتي وليبيا واليمن ،و32
تدبيرا في الكويت،
ً
و40
تدبيرا في األردن ،و 53في مصر .وتنقسم غالبية
ً
السياسات المتبعة إزاء المنشآت الصغرى والصغيرة
والمتوسطة إلى فئتين:
• دعم السيولة قصيرة األجل (خالل الموجتين
األوليتين من جائحة كوفيد -19بشكل رئيسي)،
وهو أبرز أنواع الدعم في المنطقة .وقد تضمنت
خطط الحفاظ على الوظائف العمل قصير األمد
وبرامج إعانة األجور .في حين طالت تدابير تأجيل
المدفوعات ً
كاًل من ضرائب الدخل والشركات،
وضريبة القيمة المضافة ،ورسوم الضمان
االجتماعي والمعاشات التقاعدية ،وتأجيل دفع
الديون ،واإلعفاء من اإليجار والفواتير ،واإلعفاء
ومر
من رسوم التمويل والفوائد أو تخفيضها.
ّ
الدعم المالي عبر قنوات الدين (ضمانات القروض

تشجيع االقتصادات المتنوعة والتنافسية
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الموسعة والبسيطة ،واإلقراض المباشر من خالل
المؤسسات العامة ،ودعم التمويل غير المصرفي)
من خالل المنح واإلعانات أو من خالل رؤوس
األموال أو األسهم (بما في ذلك القروض القابلة
للتحويل) .كما طبّقت معظم المصارف المركزية في
المنطقة استراتيجية التوسع النقدي إلبقاء السيولة
مرتفعة وأسعار الفائدة منخفضة.
• شملت السياسات الهيكلية دعم الرقمنة (مثل
العمل عن بُعد والتجارة اإللكترونية) ،وتطوير
التكنولوجيا واالبتكار لدعم التنافسية والتخفيف
من حدة آثار الجائحة ،وتحسين مهارات القوى
العاملة أو تنمية مهارات جديدة ،والمساعدة
في دخول أسواق جديدة 90.وفي كلتا الفئتين،
استخدمت البلدان أدوات مختلفة مثل الخدمات
واالستشارة في مجال تطوير األعمال التجارية،
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والقسائم ،والهبات ،والتدريب ،وإنشاء الشبكات.
خالل الفترة األولى من الجائحةّ ،
ركزت بلدان عدة
على التدابير القصيرة المدى للتصدي للحالة الطارئة.
ومنذ عام  ،2021أخذت بعض البلدان تتطلع إلى التخطيط
للتعافي وحوّلت تركيزها نحو حزم التعافي من أجل
البناء للمستقبل بشكل أفضل ،بعد أن تعلمت من
الموجات األولى من الجائحة .وأصبحت تدابير الدعم
الهيكلي أكثر فأكثر جز ًءا من خطط االستثمار العام
وتحفيز الطلب.
ّ
ركزت التدابير التي اتخذتها البلدان المصدرة للنفط
في المقام األول على دعم السيولة ،وتأجيل سداد
الضرائب ،وتقديم اإلعانات الحكومية للنفقات المتكررة
مثل اإليجار ،والكهرباء ،والرواتب ،والمواد الخام.
وخصصت بلدان مجلس التعاون الخليجي القدر األكبر
من التمويل لحزم التخفيف من حدة الجائحة .وخفضت
اإلمارات العربية المتحدة سعر الفائدة الرئيسي مرتين
بعد تفشي الجائحة ،واعتمدت مجموعة حوافز بقيمة
 256مليار درهم إماراتي ( 70مليار دوالر) لتسهيل
القروض المصرفية لالقتصاد ،باإلضافة إلى  26.5مليار
درهم إماراتي ( 7.2مليار دوالر) لدعم استمرارية
الشركات .كما خفضت رسوم العمل وغيرها من الرسوم
التي تفرضها وزارة االقتصاد ،وعلقت تحصيل الغرامات
ّ
ومددت المهل النهائية لسداد الضرائب،
اإلدارية،
وخفضت رسوم تصاريح العمل والخدمات األخرى
للشركات .وعلى المستوى المحلي ،خفضت دولة
اإلمارات أو ألغت الرسوم الجمركية والبلدية وفواتير
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الخدمات العامة.
في المملكة العربية السعودية ،خصص البنك المركزي
السعودي حزمة إجمالية قدرها  100مليار ريال سعودي
( 26.6مليار دوالر) للتدابير والتوجيهات المصرفية
الهادفة إلى التخفيف من حدة وقع الجائحة؛ على غرار
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تأجيل مدفوعات سداد القروض ،وزيادة اإلقراض للقطاع
الخاص ،وإعادة هيكلة القروض بدون رسوم من أجل
دعم الشركات واألفراد المتأثرين بالجائحة .وترافق
ذلك مع حزمة اقتصادية بقيمة  70مليار ريال سعودي
( 18.7مليار دوالر) لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
والقطاعات األكثر تضر ًرا من األزمة من خالل اإلعفاء
من مستحقات حكومية مختلفة أو تأجيل سدادها.
كما ُاتخذت مبادرات إضافية لدعم الشركات الصناعية،
وأنشئ صندوق جديد للتنمية السياحية .كذلك،
تم صرف  9مليارات ريال سعودي ( 2.4مليار دوالر)
لتغطية جزء من رواتب القطاع الخاص في القطاعات
المتضررة بشدة.
أما في الجزائر ،فخفض بنك الجزائر سعر الفائدة
الرئيسي والحد األدنى الحتياطي المصارف ،وس ّهل
المالءة المالية وتوفر السيولة .وسُ مح للبنوك بتأجيل
إعادة سداد القروض ،وإعادة جدولة الديون ،ومنح
قروض إضافية للعمالء .باإلضافة إلى ذلك ،تم تأجيل
سداد القروض الحالية أو تمت إعادة جدولتها.
وتضمنت التدابير الضريبية تمديد المهل النهائية
لدفع ضرائب الشركات ،واالستهالك ،واألفراد (ولكن
ليس للشركات الكبيرة)؛ وتعليق فرض ضريبة
جديدة على األرباح المحتجزة .وتشمل خطة التعافي
مخصصات بقيمة  20مليار دوالر للجزائريين الذين
فقدوا وظائفهم بسبب األزمة.
في المقابل ،وضعت البلدان متوسطة الدخل
المستوردة للنفط آليات مشابهة تدعم بصورة مباشرة
السيولة والمؤسسات الصغيرة ،مع أن الحزم كانت أكثر
تواضعًا من تلك التي وفرتها البلدان المصدرة للنفط .في
مصر ،بلغت قيمة مجموعة الحوافز المخصصة لدعم
المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المتضررة
 1.8في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ( 6.13مليار
دوالر) .وخفضت البالد تكاليف الطاقة ،وأعفت
القطاعين الصناعي والسياحي من الضرائب العقارية،
ّ
للمصدرين .كما فرضت
وزادت التعويضات الحكومية
ضريبة بنسبة  1في المئة على جميع رواتب القطاعين
العام والخاص و 0.5في المئة على المعاشات التقاعدية
الحكومية لمجابهة الفيروس ،وتم تخصيص العائدات
للقطاعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة األكثر تضر ًرا.
في تونس ،خفض البنك المركزي سعر الفائدة
الرئيسي وأمر المصارف بتأجيل جميع عمليات سداد
القروض .كما أنشأت الحكومة صناديق استثمار وقدمت
ضمانات سيادية لالئتمانات الجديدة .ووُ ضعت خطة
طوارئ بقيمة  2.5مليار دينار تونسي ( 860مليون
دوالر) تضمنت تأجيل دفع المساهمات االجتماعية
وبعض الضرائب ،باإلضافة إلى تحويالت نقدية وإمداد
مجاني بالكهرباء والمياه الجارية لمدة شهرين لألسر
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ً
ضعفا ،وإنشاء صندوق دعم
المنخفضة الدخل واألكثر
بقيمة  300مليون دينار تونسي ( 103ماليين دوالر)
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،واتخاذ مجموعة من
التدابير لتيسير توفر السيولة للشركات بهدف الحد
من تسريح العاملين ،وإنشاء صندوق دعم إلعادة األعمال
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التجارية إلى وضعها السابق.
انصب تركيز البلدان الهشة
من جهة أخرى،
ّ
والمتأثرة بالنزاعات بالدرجة األولى على إنقاذ الوظائف
بالسبل التنظيمية .فحظرت قانونًا تقليص عدد العاملين،
ُ
ً
بداًل من دعم
أو قدمت اإلغاثة لألفراد المتضررين
ً
مباشرة .ولكن ،بسبب ضعف الحيز المالي،
المؤسسات
كان من الصعب تنفيذ تدابير االستجابة لكوفيد19-
على نطاق واسع .فالصومال – الذي أصابته أزمة ثالثية
من الفيضانات والجراد وكوفيد – 19-لم يتمكن من
تقديم الدعم المالي للشركات بسبب وضعه المالي
الضعيف .وبفضل دعم كبير من الجهات المانحة ،نفذت
الحكومة خطة تأهب واستجابة وطنية بقيمة 527
ً
(مثاًل عن طريق اإلعفاء
مليون دوالر لدعم الشركات
مؤق ًتا من الضرائب على سلع أساسية محددة) .وفي
لبنان ،في خضم األزمة المالية والسياسية ،سمح
المصرف المركزي للمصارف بإعطاء المنشآت الصغيرة
ً
قروضا استثنائية بدون فائدة لمدة خمس
والمتوسطة
سنوات .وتم تعليق كافة اإلقرارات والدفعات الضريبية
مؤق ًتا .كما تم إطالق حزمة حوافز بقيمة  797مليون
دوالر تهدف إلى دعم العاملين المياومين في القطاع العام،
وموظفي الرعاية الصحية ،والمزارعين – باإلضافة إلى
فقرا.
خطة لتوزيع مبالغ نقدية على األسر األكثر ً
على الرغم من كل هذه الجهود ،كانت التغطية
التي ّ
وفرتها هذه التدابير للمنشآت الصغرى والصغيرة
والمتوسطة محدودة في أغلب األحيان .ففي البلدان
المستوردة للنفط متوسطة الدخل ،يبدو أن معظم
تدابير الدعم كانت مالئمة للشركات المتوسطة
والكبيرة ،وليس للشركات الصغيرة والشركات العاملة
في القطاع غير الرسمي .كما كانت أوجه الضعف
الملحوظة مرتبطة بنقص الوعي وصعوبة الحصول
على الدعم ،وال سيما بالنسبة للمنشآت الصغرى
والصغيرة .وقد شددت الشركات ً
أيضا على الحاجة
إلى سياسات قادرة على التصدي للتحديات الهيكلية
التي كانت موجودة قبل الجائحة.
ومن بين الشركات األردنية التي شملها االستطالع
في شباط/فبراير وآذار/مارس  ،2021بدا أن  67بالمئة
ليسوا على دراية بأي حزم دعم أو إجراءات رامية
إلى مساعدتها على التخفيف من وقع األزمة ،وكانت
المنشآت الصغرى هي األقل اطالعً ا عليها .وقد سلطت
شركات أخرى الضوء على عدم وضوح إجراءات تقديم
الطلبات ومعايير األهلية ،وكشفت عن الحاجة إلى

زيادة الحوار بين القطاعين العام والخاص والمشاورات
التجارية بشأن دعم المنشآت الصغرى والصغيرة
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والمتوسطة.
في العراق ،أفادت نسبة  3في المئة فقط من أصل 893
منشأة عن تلقيها مساعدات من الحكومة أو المنظمات
غير الحكومية 95.وفي حين نصف الشركات التي لم
َّ
تتلق أي دعم في سياق االستجابة للجائحة لم تكن على
علم بهذه البرامج ،ذكرت شركات أخرى أن المساعدة
ٍ
المتاحة لم تكن تلبي احتياجاتها.
وفي المغرب ،استفادت المؤسسات الرسمية بشكل
رئيسي من التدابير الهادفة إلى دعم المنشآت الصغرى
والصغيرة والمتوسطة ،مثل الحصول على التمويل .مع
ذلك ،عند تحليل األثر الذي حققته تدابير التخفيف من
حدة الجائحة ،يتبين أنها قللت من تأثير الجائحة على
االقتصاد .فالتدابير المتعلقة بتوفير السيولة للشركات
 مثل تأخير سداد الضرائب ،والمساهمات االجتماعية،والقروض  -حققت األثر األكبر ،حيث قللت الصدمة
التي تعرض لها االقتصاد من  17.1في المئة من الخسائر
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في القيمة المضافة (بدون تدابير) إلى  10.6في المئة.
وضع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
في قلب البناء لمستقبل أفضل

ال تزال المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في
المنطقة تواجه مخاطر كبيرة .فهي ستواصل االعتماد
على الدعم الحكومي لمعالجة مشكلة نقص السيولة،
ولكن ً
أيضا إلجراء اإلصالحات الهيكلية الالزمة إلرساء
أسس تعافيها .وفيما باشرت العديد من حكومات
المنطقة وضع خطط التعافي ،ال بد أن تستخدم هذه
الخطط كأدوات لتحقيق تحول اقتصادي ومجتمعي.
على المدى القريب ،قد ال يزال من المطلوب مواصلة
التدخالت الحالية في بعض الحاالت (وأهمها تدابير
التحفيز المالي) ودعم المؤسسات لمساعدتها على
الصمود والتعافي ،على أن يطال ذلك الشركات التي
لم تستفد من اإلجراءات المتخذة خالل الموجات
السابقة .وبما أن قدرات الحكومة الضريبية والمالية
غال ًبا ما تكون منهكة ،من المهم البحث عن إمكانيات
لجمع اإليرادات المحلية ،مع استهداف المراكز
الريعية في السوق بشكل خاص ،وانتهاج نظم أكثر
كفاءة إلدارة المالية العامة .بالنسبة للبلدان الهشة
والمتأثرة بالنزاعات ،يطرح توسيع الدعم المالي عام
 2022عدة تحديات ،ولذلك فإن تمويل المانحين لدعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ األهمية
لتجنب إغالقها .وبنا ًء على تصورات الشركات ونقاط
الضعف الملحوظة ،يجب تكييف التدابير المستهدفة
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مع احتياجات وأولويات الشركات ،مع مراعاة حجمها
وقطاعها وموقعها الجغرافي .وبالفعل ،تشير الدروس
الدولية إلى أن السياسات العمومية تبدو أقل فعالية
97
من السياسات الهادفة.
نظرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والصغرى هي األكثر
ً
ّ
تأثرا باألزمة وتعد مصد ًرا رئيس ًيا إليجاد فرص عمل
ً
جديدة ،يجب إعطاؤها األولوية في جهود التعافي .وينبغي
ً
أيضا زيادة وعي المؤسسات المذكورة بشأن التدابير
الحكومية .ومن شأن خدمات تطوير األعمال التجارية
أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتدابير والمبادرات
القائمة ،وأن تساعد المؤسسات الصغرى والصغيرة
والمتوسطة على استيفاء معايير األهلية والوصول إلى
التسهيالت المختلفة .أضف إلى ذلك أن تعزيز الحوار
بين القطاعين العام والخاص يضمن تعزيز مشاركة
القطاع الخاص وانخراطه في عملية صنع السياسات،
وال سيما في تصميم تدابير التعافي االقتصادي.
حال ًيا ،تعطي معظم البلدان األولوية لمسألة توفير
التمويل بهدف تأمين بيئة أكثر مالءمة وقدرة على
مواجهة األزمات ،وتمويل رقمي يشمل الجميع
للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في حقبة ما
بعد كوفيد ،19-بحيث تتمكن هذه المنشآت من االستفادة
من مجموعة حلول رقمية قائمة على المعامالت
خصيصا لسد احتياجاتها.
وغير المعامالت ومصممة
ً
وتشمل هذه الحلول حسابات رسمية متدرجة
الفائدة ،وحسابات التوفير الرقمية ،واالئتمان باستخدام
ً
عوضا عن القروض القائمة على
درجات ائتمان بديلة
الضمانات .ويمكن ً
أيضا اللجوء إلى الحلول الحالية شبه
الرسمية ورقمنتها لصالح المؤسسات الصغرى والصغيرة
والمتوسطة ،مثل المدخرات والقروض الجماعية.
على المدى المتوسط إلى البعيد ،يمكن إيجاد حلول
عملية لمعالجة الثغرات والقيود التي تعيق قيام بيئة
أعمال تمكينية وتعزيز قدرة الشركات على التكيف
مع الصدمات في المستقبل .وخالل فترة التعافي،
يجب على الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين
إيالء اهتمام أكبر بالعوامل الحقيقية التي تقوض تطوير
ونمو المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومن الضروري معالجة الحواجز التي تحول دون نمو
المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،واالستثمار
في الرقمنة (بما في ذلك العمل عن بُعد والمبيعات
اإللكترونية) والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات،
وتوفير الدعم لالبتكار ،وتطوير التكنولوجيا للتكيف مع
بيئة األعمال المتغيرة .وقد أظهرت الجائحة الحاجة
الملحة لدى الكثير من بلدان المنطقة إلى إطالق برنامج
ً
وأيضا إلى النمو األخضر والشامل للجميع.
رقمي طموح،
تختلف طبيعة تغيّر السياسات ومداها من بلد إلى
آخر .فبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط ،شددت األزمة
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على ضرورة إجراء إصالحات هيكلية لتنويع اقتصاداتها
ودعم تنمية القطاع الخاص .وتشمل هذه اإلصالحات
سياسات متسقة وشاملة تتمحور حول تعزيز
المنافسة واالبتكار .أما بالنسبة للبلدان المستوردة
للنفط متوسطة الدخل ،فمن الضروري الحد من قبضة
القطاع العام كمنافس في القطاعات االقتصادية الرئيسية
وإيجاد مساحة لتنمية القطاع الخاص من أجل التأسيس
بشكل أفضل للمرحلة التالية.
ويتطلب بناء مناخ دينامي وقادر على المنافسة
لألعمال التجارية تحسين الحوكمة (بما في ذلك إدارة
الضرائب والمشتريات العامة) ،ومعالجة الطابع غير
الرسمي ،وزيادة فرص حصول المؤسسات الصغرى
والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية وغير
المالية 98.كما يستدعي ً
أيضا التصدي للفساد وتنظيم
المنافسة لمنع الممارسات االحتكارية.
إن تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وضمان الوصول العادل إلى تكنولوجيا
المعلومات لجميع الشركات ،على اختالف أنواعها
وأحجامها ،سيساعدها على االستفادة من الحلول
الرقمية .ويبقى ازدهار النظام البيئي االبتكاري وتمويله
بشكل مناسب – مع بيئات تنظيمية مواتية ،وبنية تحتية
وتكنولوجية قوية ،ومهارات رقمية واسعة النطاق – بالغ
األهمية للكثير من بلدان المنطقة .ويستدعي التغلب
على مشكلة انعدام التوافق بين المهارات التي تحتاجها
المؤسسات والمهارات المتوفرة لدى القوى العاملة أن
تعزز الحكومات األنظمة الوطنية لتنمية المهارات وتزيد
اإلنفاق على التعليم والتدريب المهني .وتحتاج الحكومات
ً
أيضا إلى تعزيز إمكانية وصول المؤسسات الصغرى
والصغيرة والمتوسطة إلى األسواق عن طريق استغالل
الفرص المحلية وتحسين طاقتها التصديرية.

الحماية االجتماعية – التغطية والكفاية
في حين تطبق معظم البلدان العربية أنظمة الحماية
االجتماعية ،بما في ذلك الخطط القائمة وغير القائمة
كبيرا من السكان
على االشتراكات ،إال أنها تترك جز ًءا
ً
وراء الركب بسبب مختلف أوجه القصور الهيكلية.
وقد ُق ّدرت نسبة السكان المشمولين باستحقاق
واحد على األقل من استحقاقات الحماية االجتماعية
في بلدان شمال أفريقيا بنسبة  39في المئة ،وتفاوتت
هذه النسبة بين  12في المئة في جيبوتي ()2019
و 37في المئة في مصر ( .)2016وفي بلدان الشرق
األوسط العربية ،تراوحت التغطية بين  16في المئة
في دولة فلسطين ،و 30في المئة في لبنان ،و 66في
المئة في البحرين 99.لكن التغطية لم تشمل العاطلين
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الشكل  4.7السكان المشمولون بتدبير واحد على األقل من تدابير الحماية االجتماعية (بالنسبة المئوية)
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

81.6

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺒﻠﺪان
ُﻋﻤﺎن
اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﻗﻄﺮ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺒﻠﺪان

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻤﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

18.5
18.0

) 4.3ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻔﻮق  3ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ (2018
3.5
50.2

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺼﺮ
اﻟﺪﺧﻞ
اﻷردن

اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻬﺸﺔ
واﻟﻤﺘﺄﺛﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت

) 36.9ﻻ زﻳﺎدة ﻣﻨﺬ (2016

35.2
12.3

ﻟﺒﻨﺎن

 11.3+) 41.3ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ (2018

اﻟﻴﻤﻦ

40.0

اﻟﻌﺮاق

37.5

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟﺴﻮدان

) 69.0ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻔﻮق  3ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ (2019

+) 18.0ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﻣﻨﺬ (2019
9.3

أ :البيانات من عام .2019
مالحظة :قاعدة بيانات من استطالع منظمة العمل الدولية حول الحماية االجتماعية ()https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection

عن العمل ،والنساء بسبب تدني مشاركتهن في القوى
العاملة ،واألشخاص الذين ال يعملون ،وال يدرسون ،وال
يتدربون بسبب الطابع النقابوي للتأمين االجتماعي في
ّ
معظم البلدان العربية 100.كذلك ،استبعدت التغطية أيضاً
العاملين غير الرسميين  -بمن فيهم العاملين لحسابهم
الخاص ،والعاملين الوافدين ذوي المهارات المتدنية،
والالجئين العاملين – أم أنهم اختاروا طوعً ا عدم
االنضمام إلى الضمان االجتماعي 101.عالوة على ذلك ،كان
سكان الريف أكثر عرضة للتخلف عن الركب من حيث
إمكانية االستفادة من الخدمات االجتماعية.
ال يزال يتعين سد فجوة كبيرة في التغطية من برامج
التأمين االجتماعي والمساعدة االجتماعية .فتدني نسبة
العاملين المساهمين في برامج المعاشات التقاعدية في
بلدان الشرق األوسط العربية ( 31في المئة) وبلدان
شمال أفريقيا ( 38في المئة) يعني أن نسبة منخفضة
من كبار السن سيتلقون معاشات تقاعدية (وتبلغ هذه
النسبة حال ًيا  27في المئة في الشرق األوسط و 47في
المئة في شمال أفريقيا) 102.وقد ارتفع معدل تغطية
معاشات الشيخوخة (القائمة وغير القائمة على
االشتراكات) في السودان من  5في المئة فقط عام 2010
إلى  11في المئة عام  ،2017وفي دولة فلسطين من 8
في المئة عام  2009إلى  31في المئة عام  ،2019وفي
تونس من  34في المئة عام  2015إلى  54في المئة عام
 .2017بالنسبة للتأمين ضد البطالة ،ال ُت ّ
غطي خطط جميع
البلدان العربية هذا الخطر .وفي الواقع ،تفاوت معدل
تغطية التأمين ضد البطالة 103من  0.7في المئة في قطر

عام  1042018إلى  3في المئة في تونس ،و 8.8في المئة
105
في الجزائر ،وما يصل إلى  9.8في المئة في البحرين.
ويتوفر التأمين ضد البطالة في بلدان عربية أخرى
ً
ً
مقيدا بسبب
أيضا ،ولكن الوصول إليه عادة ما يكون
الحواجز القانونية وارتفاع مستوى العمل غير الرسمي.
فعلى سبيل المثال ،يُتاح التأمين ضد البطالة في الجزائر
فقط للعاملين الذين لديهم عقود عمل دائمة .وتتراوح
تغطية العاملين ضد إصابات العمل 106،التي تعد هي ً
أيضا
منخفضة في المنطقة العربية ،من حوالي  15في المئة
107
في جيبوتي إلى  95في المئة في الكويت.
ً
عالوة على ذلك ،شكلت مالءمة االستحقاقات مشكلة
تاريخية لبعض البلدان العربية .ويمكن مقارنة مبالغ
االستحقاقات بالحد األدنى لألجور في البلدان من أجل
تحليل مدى مالءمتها .وتشير المعلومات المتوفرة إلى
أن برامج التحويالت النقدية تبدأ من نحو  10في المئة
ً
وصواًل حتى الحد األدنى لألجور.
االستجابات على صعيد الحماية االجتماعية

الحماية االجتماعية هي إحدى األدوات الرئيسية التي
استخدمتها الحكومات عند االستجابة للصدمة المترتبة
عن الجائحة على األسر المعيشية والشركات .فتم توسيع
العديد من برامج الحماية االجتماعية بشكل رأسي 108أو
أفقي 109،وتم تنفيذ برامج طوارئ جديدة بسرعة ،مع
حشد التمويل الالزم لتلبية الطلب المتزايد.
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الشكل  4.8تغطية الحماية االجتماعية بحسب الفرع لعام 2020

اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮن
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ
إﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻤﻞ

9%

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

43%

اﻟﻜﻮﻳﺖ

3%

ﻋﻤﺎن

3%

ﻗﻄﺮ

1%

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

62%

23%
6%

71%

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

5%

1%
3%

6%

83%

1%

47%

6%

19%

6%

33%

2%

ﻣﺼﺮ

23%

38%

اﻷردن

17%

9%

58%

ﺗﻮﻧﺲ

21%

29%

29%

اﻟﻌﺮاق

26%

ﻟﺒﻨﺎن

34%

5%

14%

57%

5%

85%

1%

18%
10%

ﻟﻴﺒﻴﺎ

42%

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

15%

12%

اﻟﺴﻮدان

8%

8%

اﻟﻴﻤﻦ

73%
26%

16%

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻤﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ذات
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

57%

4%

47%
4%

1%

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻬﺸﺔ
واﻟﻤﺘﺄﺛﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت

اﻷﻃﻔﺎل/اﻷﺳﺮ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻠﻘﻰ إﻋﺎﻧﺎت
ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل/اﻷﺳﺮ

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوو
اﻹﻋﺎﻗﺎت
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن إﻋﺎﻧﺎت
اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن إﻋﺎﻧﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ

اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻮق
ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن
ً
ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎ
ﻣﻌﺎﺷﺎ
ً

31%
1%

3%

66%
9%

38%

المصدر.ILO Social Security Inquiry Database, https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection :

وكانت تدابير الحماية االجتماعية 110شائعة في جميع
البلدان ،ما يؤكد دورها الحاسم في التصدي للصدمات.
وبحسب تقديرات مؤشر االستجابات حسب النوع
االجتماعي ،بلغ عدد تدابير الحماية االجتماعية 199
تدبيرين في
تدبيرا في البلدان العربية؛ تتراوح بين
ً
َ
ليبيا ،وثالثة تدابير في اليمن ،وأربعة في السودان ،و18
في تونس ودولة فلسطين ،و 26في األردنّ .
وقدرت أداة
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ً
ّ
استجابة
المنفذة
متابعة الحزم التحفيزية
– التابعة لإلسكوا – عدد تدابير الحماية االجتماعية
بـ 174في البلدان العربية ،تتراوح بين تدبير واحد في
ً
وصواًل إلى 17
الصومال ،واثنين في كل من قطر واليمن،
في البحرين ،و 19في لبنان و 23في مصر.
يُذكر أن نسبة األشخاص المشمولين ببرنامج حماية
اجتماعية واحد على األقل ارتفعت في البحرين،
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ولبنان ،ودولة فلسطين خالل فترة تفشي الجائحة.
ً
منخفضا في البلدان العربية
لكن نطاق التغطية ال يزال
حيث ال تستفيد سوى نسبة  40في المئة من السكان
112
من أحد استحقاقات الحماية االجتماعية على األقل،
وتتراوح هذه النسبة بين  3.5في المئة في اإلمارات
العربية المتحدة و 81.6في المئة في المملكة العربية
113
السعودية (الشكل .)4.7
ً
كان توسّ ع نطاق التغطية بطيئا حتى في ظل الجائحة،
على الرغم من بعض االستثناءات ،مثل لبنان ،حيث
زادت نسبة التغطية بأكثر من  10نقاط مئوية بين عا َمي
 2018و .2020ففي مصر ،بقيت التغطية على حالها بين
عا َمي  2016و 36.9( 2020في المئة) .أما في البحرين،
فتوسع نطاق التغطية بنسبة  3نقاط مئوية فقط بين
 2019و .2020وكذلك ،زادت التغطية في دولة فلسطين
بنقطتين مئويتين بين  2019و .2020في المقابل،
ارتفعت نسبة التغطية في قطر من  4في المئة عام
 2018إلى  4.3في المئة عام  .2020وفي بعض البلدان ،لم
تتوفر البيانات إال عن سنة واحدة ولكنها كانت مع ذلك
منخفضة ،بخاصة في السودان ( 9.3بالمئة عام )2020
واإلمارات ( 3.5بالمئة عام  .)2020وربما يعود مستوى
التغطية المتدني في بعض البلدان مرتفعة الدخل إلى
ارتفاع نسبة الوافدين األجانب بين السكان ،كونه غير
مسموح لهم االستفادة من برامج الحماية االجتماعية
واستحقاقات الرعاية الحكومية .أما في البلدان الهشة
والمتأثرة بالنزاعات ،فيعزى ضيق نطاق التغطية بشكل
رئيسي إلى الحيز المالي المحدود ،واالعتماد المفرط
على المساعدات اإلنسانية القصيرة األجل ،وقدرة
114
المؤسسات المحدودة.
فكيف تطورت التغطية في مختلف فروع الحماية
االجتماعية؟ في البحرين ،ارتفعت نسبة التغطية
المتصلة بمعاشات الشيخوخة من  40في المئة عام
 2011إلى  73في المئة عام  ،2020بينما زادت تغطية
التأمين ضد البطالة من  9.8في المئة عام  2010إلى
 46في المئة عام  115،2020بينما لم ترتفع كثيرا نسبة
العاملين المشمولين بالتأمين ضد إصابات العمل من
 62في المئة عام  2019إلى  62.4في المئة عام .2020
وفي األردن ،ارتفعت تغطية المعاشات التقاعدية
من  42في المئة عام  2010إلى  57في المئة عام
 ،2020كما ارتفعت نسبة تغطية العاملين في حالة
إصابات العمل من  39في المئة عام  2010إلى  57في
المئة عام  .2020وفي دولة فلسطين ،زادت تغطية
المعاشات التقاعدية من  31في المئة عام  2019إلى
 66في المئة عام  ،2020وارتفعت تغطية األشخاص
ذوي اإلعاقة من  5.6في المئة عام  2019إلى  30في
المئة عام  ،2020وازدادت تغطية األطفال/األسر التي
تحصل على إعانات األطفال من  5في المئة عام 2019
111

إلى  12في المئة عام  .2020أما في عُ مان ،فارتفع
معدل تغطية المعاشات التقاعدية من  24.7في المئة
عام  2010إلى  46.9في المئة عام  .2020غير أن
تغطية الحماية االجتماعية في السودان لم تتحسن
عام  ،2020وانخفضت تغطية المعاشات التقاعدية من
 11في المئة عام  2017إلى  9.4في المئة عام 2020
(الشكل .)4.8
ّ
وبالتحول إلى البرامج المحددة ،فقد غطى برنامج
تكافل  1التابع لصندوق المعونة الوطنية في األردن
ً
عالوة على 25
نحو  30ألف أسرة إضافية عام ،2020
ألف أسرة مشمولة في األساس عام  ،2019ليصل مجموع
المستفيدين إلى  55ألف أسرة و 333600فرد 116.كما غطى
برنامج تكافل  ،2الموجّ ه ألسر العاملين غير الرسميين
الذين فقدوا دخلهم بسبب الجائحة 250 ،ألف أسرة عام
 117.2020فزادت هذه البرامج نسبة السكان المشمولين
ببرامج صندوق المعونة الوطنية من  3في المئة عام
 2018إلى  5في المئة عام  ،2020مع اإلشارة إلى أن
الحكومة األردنية خططت لتوسيع نطاق التغطية بشكل
أكبر عام  118.2021وفي السودان ،ارتفعت نسبة السكان
المشمولين ببرنامج المبادرة االجتماعية من  8في المئة
عام  2018إلى  13في المئة عام  119.2020أما في مصر،
فازداد عدد المستفيدين من برنامج تكافل من 1568661
مستفيد عام  2019إلى  2173247مستفيد عام ،2020
في حين اتّسع نطاق تغطية برنامج كرامة من 602041
شخصا 120.وفي دولة فلسطين ،غطى
شخصا إلى 1239732
ً
ً
البرنامج الوطني للتحويالت النقدية عشرة آالف أسرة
إضافية عام  ،2020في حين ارتفع عدد المستفيدين من
برنامج القسائم الغذائية في لبنان من  13000أسرة عام
122
 1212019إلى  15000أسرة عام .2020
من ناحية أخرى ،توسّ عت رقمنة الحماية االجتماعية
ً
استجابة للجائحة .ففي األردن،
في بعض الدول العربية
أصبح تطبيق برنامج تكافل  1متاحً ا عبر اإلنترنت
عام  ،2020وتم تسجيل  87في المئة من األسر عبر
المنصة 123.ثم اس ُتخدم هذا السجل االجتماعي الستهداف
المستفيدين من تكافل  ،2مع العلم بأن برنامجَ ي تكافل 1
وتكافل  2كالهما يستخدم المحافظ اإللكترونية .وكذلك،
وسّ عت مصر نطاق استخدام المحافظ اإللكترونية من
124
أجل تقديم إعانات برنامج تكافل وكرامة.
باإلضافة إلى ذلك ،تم تنفيذ بعض البرامج الجديدة
المخصصة لحاالت الطوارئ .ففي تونس ،تم تشجيع
األسر المعيشية التي ال تستفيد من البرنامج الوطني
إلعانة العائالت المعوزة على التقدم بطلب للحصول على
مساعدة حكومية :وبذلك تمت تغطية  300ألف من
أصل  1.2مليون متقدم بهذا البرنامج الطارئ .كما قدمت
الحكومة المغربية تحويالت نقدية طارئة إلى  2.6مليون
عامل غير رسمي وغير مشمول بنظام التأمين الصحي
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المدعوم للفقراء 125.كذلك استهدفت الحكومة المصرية
العاملين غير الرسميين ببرنامج طوارئ يتضمن ثالثة
تحويالت نقدية شهرية استثنائية بقيمة  500جنيه
مصري في الشهر ( 31دوال ًرا) ،وتم تمديدها الح ًقا لمدة
ثالثة أشهر إضافية ،حيث غطت الدفعات الثالث األولى
 1.6مليون شخص (من أصل  2.1مليون شخص مؤهل) من
المتقدمين 126.وفي لبنان ،غطى البرنامج الوطني للتكافل
االجتماعي  200ألف أسرة عام  ،2020ويزمع تغطية 235
ألف أسرة إضافية عام  127.2021في دولة فلسطين ،وفي
إطار برنامج تحويل نقدي طارئ ،تم توزيع مبالغ نقدية
استثنائية بقيمة  700شيكل إسرائيلي ( 202دوالر)
على حوالي  40500أسرة من أسر العاملين المتضررين
من الجائحة ،وقد تم اختيارها من بين  276ألف أسرة
128
تقدمت بطلب لالستفادة من هذا الدعم.
ً
فضاًل عن ذلك ،تم تحسين مالءمة استحقاقات
الحماية االجتماعية خالل الجائحة .ففي األردن ،حصل
المستفيدون من التحويالت النقدية ،الذين تلقوا
مبل ًغا يقل عن سقف البرنامج ،على مبلغ معادل إضافي
لمدة ستة أشهر .وفي تونس ،تلقت األسر المعيشية
المشمولة بالبرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة
ثالث مبالغ إضافية :اثنان بقيمة  21دوال ًرا وواحد بقيمة
ً
إضافة إلى الحوالة الشهرية المعتادة البالغة
 18دوال ًرا،
 38دوال ًرا .وكذلك األمر في لبنان ،حيث تم رفع قيمة
القسائم الغذائية المقدمة من خالل البرنامج الوطني
فقرا من  43ألف ليرة لبنانية إلى 70
لدعم األسر األكثر ً
ألف ليرة عام  .2020أما في المغرب ،فقدمت الحكومة
ثالث حواالت نقدية استثنائية إلى  2.9مليون مستفيد
من نظام التأمين الصحي المدعوم للفقراء ممّ ن كانوا
يعملون بشكل غير رسمي وفقدوا وظائفهم بسبب
اإلغالق العام .وقد بلغت قيمة التحويالت النقدية 82
دوال ًرا أمريك ًيا لألسر المعيشية المكونة من فرد واحد
أو اثنين ،و 103دوال ًرا أمريك ًيا لألسر المعيشية المكونة
من ثالثة أو أربعة أفراد ،و 124دوال ًرا أمريك ًيا لألسر
المعيشية التي تضم أكثر من أربعة أفراد .في البحرين،
ارتفعت إعانة العجز بنسبة  100في المئة ،فيما زاد
الدعم المقدم للمهنيين الطبيين في مصر بنسبة  75في
المئة .وفي اليمن ،ارتفعت التحويالت النقدية الطارئة
بنسبة  45في المئة ،في حين ارتفع دعم القطاع غير
129
الرسمي في تونس بنسبة  28في المئة.
مع ذلك ،وعلى الرغم من كثرة تدابير االستجابة ،بدت
هذه األخيرة غير كافية للشعب من المنظور اإلقليمي.
في الواقع ،أظهر استطالع الباروميتر العربي في آذار/
مارس ونيسان/أبريل  2021أن التدابير المتخذة طالت
نحو  15في المئة من السكان في البلدان المشمولة
بالتقرير 130.وعندما سُ ئل المشاركون في االستطالع عمّ ا
إذا كانت األسر المعيشية قد تلقت أي مساعدات إغاثة
80

من الحكومة خالل فترة الجائحة ،بلغت نسبة الذين
أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي نوع من الدعم الحكومي أو
المساعدة االجتماعية  97في المئة في العراق ،و96
في المئة في ليبيا ،و 90في المئة في الجزائر ،و 88في
المئة في تونس ،و 85في المئة في لبنان ،و 83في المئة
في األردن ،و 61في المئة في المغرب .وتلقى آخرون
ً
ً
(نقدا أو عين ًيا).
واحدا من الدعم على األقل
نوعً ا
ّ
131
وقد أكد استطالع هاتفي للبنك الدولي أن تغطية
تدابير الحماية االجتماعية للسكان المعرضين للخطر
كانت ضعيفة ،حيث تبيّن أن تدابير التخفيف من حدة
الجائحة طالت  10في المئة من المستطلَعين في مصر،
و 15في المئة في تونس ،و 37في المئة في جيبوتي.
ولكن ،على الرغم من محدودية التغطية ،كان لتدابير
التخفيف أثر كبير باإلجمال على رفاهية األسر المعيشية
والحد من الفقر 132.لذلك ،فإن االستفادة من تدابير
الطوارئ هذه طوال فترة تفشي الجائحة وتحسينها قد
يكون أساس ًيا لعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
إصالح الحماية االجتماعية لدعم التنمية البشرية

ما زالت تغطية التأمين االجتماعي والمساعدة
االجتماعية للسكان المعرضين للخطر بحاجة إلى
تحسين أفقي وعمودي في البلدان العربية .وفي حين
يتطلب التوسيع العمودي تعزيز مالءمة االستحقاقات،
يمكن للتوسيع األفقي أن يوسّ ع النظام القائم عبر تنفيذ
خطط وبرامج جديدة أو حتى من خالل البناء على برامج
الطوارئ المؤقتة المخصصة للجائحة.
من ناحية التأمين االجتماعي ،التوصية األولى هي
تعزيز مرونة التأمين االجتماعي ،ومالءمته الحتياجات
العاملين ودخلهم وتوقعاتهم .وبالفعل ،ينبغي أن تسهم
معدالت االشتراك واالستبدال في جعل التأمين االجتماعي
ً
جاذبية ،ال سيما العاملين غير الرسميين 133.أما
أكثر
التوصية الثانية ،فهي تكييف آليات "جباية االشتراكات"
و"تقديم االستحقاقات" مع احتياجات العاملين .والتوصية
الثالثة هي ضرورة توعية الناس وتعزيز قدرتهم على
الوصول إلى المعلومات بشأن المخاطر االجتماعية
وفائدة التأمين االجتماعي .والواقع أن بعض العاملين
غير الرسميين ليسوا على دراية بحقهم في التأمين
االجتماعي واالستحقاقات المختلفة التي يحصلون عليها
إذا التحقوا به .ومن األمور التي يجب توضيحها أن
ً
مقارنة بالمزايا
صغيرا
االشتراكات المطلوبة تشكل مبل ًغا
ً
التي سيتلقونها في حال حدوث مخاطر معينة.
أما من ناحية المساعدة االجتماعية ،فالتوصية األولى
هي تحسين الحوكمة واإلطار القانوني والمؤسسي،
وتوحيد البرامج المختلفة المجزأة 134.ففي حين أن
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معظم البلدان العربية تطبّق العديد من برامج المساعدة
االجتماعية التي تستهدف فئات مختلفة من السكان
المعرضين للخطر ،إال أن غياب الروابط والتواصل بين
البرامج المختلفة وقلة فعالية آليات االستهداف أسفرا
عن مشاكل كثيرة على صعيد عدم االتساق ،وأخطاء
في التغطية واإلقصاء .لذلك ،ينبغي أن تعطي البلدان
األولوية لتوحيد برامج المساعدة االجتماعية المختلفة
وضمان التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال
المساعدة االجتماعية (مثل الوزارات ،والوكاالت
الحكومية المختلفة ،والمنظمات اإلنسانية).
والواقع أن السبب الرئيسي في ضعف تغطية برامج
ً
ضعفا هو عدم
المساعدة االجتماعية لألشخاص األكثر
كفاية مخصصات الحماية االجتماعية في الميزانية.
من هنا ،يتعين على البلدان العربية أن تنظر في
خيارات مختلفة إليجاد حيز مالي إضافي وتوسيع
نطاق تغطية المساعدة االجتماعية لتشمل جميع
الفئات المستضعفة .وقد يفيد في هذا اإلطار إعادة
ترتيب األولويات فيما يخص نفقات الميزانية ،وزيادة
ً
إضافة إلى دعم
كفاءة هذه النفقات ،وتحصيل اإليرادات؛
صناديق الزكاة عن طريق تحسين آليات الجباية وزيادة
الثقة الشعبية من أجل التشجيع على التبرع باألموال
لهذه الصناديق .وتشمل الخيارات األخرى إشراك القطاع
الخاص في تمويل التأمين االجتماعي وتكريس قدر أكبر
من المساعدة اإلنمائية الرسمية للحماية االجتماعية.
ومن شأن التوفيق بشكل أفضل بين المساعدات
اإلنسانية واألنظمة الوطنية للحماية االجتماعية
أن يعود بفوائد كبيرة .ويمكن للمنصات واألدوات

المشتركة أن تحسن الفعالية ،والشفافية ،والمساءلة.
كما يمكن أن تصبح أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية
أكثر قدرة على التصدي للصدمات ،في حين يستطيع
الشركاء الدوليون وضع ودعم ترتيبات تمويلية أكثر
ً
واستدامة ،وفعالية من حيث التكلفة للحماية
اتساقًا،
االجتماعية.
باإلضافة إلى ما سبق ،ينبغي اإلسراع في جمع البيانات،
ورقمنة نظم المعلومات وإدماجها في اإلدارات العامة.
وقد سبق أن بدأت تونس والمغرب في رقمنة نظام
الحماية االجتماعية وإنشاء أنظمة معلومات متكاملة،
135
أبرزها السجل االجتماعي وسجل المستفيدين.
لكن العملية ال تزال بطيئة ،وهذا ما يصعّب المساءلة
واالستهداف فيفسح المجال أمام الفساد واألخطاء في
136
اإلدماج واإلقصاء.
وأخيرا ،يجب أن تكون الحماية االجتماعية في
ً
المنطقة أكثر مراعاة للنوع االجتماعي .وينبغي ً
أيضا
أن تستخدم سياسات اجتماعية أكثر حيوية ً
بداًل من
التحويالت النقدية غير الفاعلة .وتهدف هذه الحماية
االجتماعية التحويلية إلى تعزيز اإلنصاف ،ودعم النساء
والفئات المعرضة للخطر مثل الوافدين والالجئين.
وبما أن االستجابة االجتماعية االقتصادية لألزمة تتيح
تعاف تغييري ،يتعين على البلدان أن
فرصة تحقيق
ٍ
تربط الحماية االجتماعية بالتعافي األخضر .على سبيل
المثال ،يمكن توسيع نطاق أدوات الحماية االجتماعية -
مثل برامج النقد مقابل العمل وبرامج العمل ذات العمالة
المكثفة  -وتعزيزها من خالل التحول األخضر وتعزيز
إمكانية حصول المستفيدين على الخدمات االجتماعية.
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بناء مجتمعات متماسكة
وتشمل الجميع

يستعرض هذا الفصل مدى شمولية المجتمعات العربية
للجميع وتماسكها من خالل دراسة األثر الذي تركته
االستجابات لجائحة كوفيد 19-على العالقات االجتماعية
في المنطقة .فالعالقات ضمن العائلة والمجتمع ومكان
العمل أساسية لرفاه اإلنسان وتنميته ،سيما وأن
الشبكات االجتماعية ورأس المال االجتماعي ترتبط
باألمن والسالمة والفرص .كما أن الثقة والتضامن بين
أفراد المجتمع والتحرر من العنف  -بما في ذلك العنف
القائم على النوع االجتماعي والوصم والتمييز ،وهي
أيضا ّ -
أمور مرتبطة باألمن البشري ً
تمكن المجتمعات
1
من التغلب على األزمات بنجاح.
لقد أظهرت الفصول السابقة أن ديناميات السلطة
غير المتوازنة القوى والمتأصلة في االقتصادات
وهياكل الحوكمة في المنطقة قبل كوفيد19 -
أثّرت على وقع الجائحة على التنمية البشرية
وقدرة البلدان على االستجابة لها .وباإلضافة إلى
المرض والوفاة والتوتر والقلق ،أدى كوفيد19 -
إلى زيادة الفقر وعدم المساواة ،وفقدان الوظائف
واالنقطاع عن العمل ،وتعطيل آليات توفير الخدمات،
ّ
تقلص الحيز المدني والحريات
وارتفاع مخاطر
المدنية بشكل أكبر .وفي ذروة تدابير اإلغالق
العام ،اقتصرت العالقات االجتماعية على المقربين
ّ
وتعطل الوصول إلى الشبكات
في شبكة المعارف،
االجتماعية األوسع وإلى الدعم االجتماعي 2.فقد أنهت
عمليات اإلغالق وتدابير التباعد االجتماعي بشكل
مفاجئ الممارسات االجتماعية التي تحافظ على
التقارب والتماسك المجتمعي 3،وأصبحت التجمعات
4
االجتماعية التقليدية تما َرس عن بُعد.
إزاء هذه الخلفية ،يناقش القسم األول من هذا
الفصل حالة التماسك االجتماعي قبل الجائحة وأثنائها،
مع التركيز على رأس المال االجتماعي ،والتهميش
االجتماعي ،وأوجه عدم المساواة االجتماعية ،وبشكل
خاص إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
والتعليم .بعد ذلك ،ينظر هذا الفصل في تبعات التحول
من التواصل الشخصي إلى التفاعل عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،التي أدت إلى إقصاء العديد من سكان
المنطقة ممن يفتقرون إلى خدمة اإلنترنت .وفي هذا
اإلطار ،يبحث القسمان التاليان في تأثير كوفيد 19-على
العالقات األسرية والعالقات في مكان العمل.

التماسك االجتماعي
تضم المنطقة العربية مجتمعات متنوعة من حيث
اللغة ،والدين ،والطائفة ،والعرق ،واالنتماء اإلقليمي،
والوالء القبلي .وتشكل هذه األبعاد الدائمة التطور

عوامل توحيد وتفرقة على حد سواء في المجتمعات
العربية 5.ففي حين أدى التحضر واستخدام التكنولوجيا
إلى ازدياد النزعة الفردية بدرجات متفاوتة بين البلدان
المختلفة وفيما بين الفئات االجتماعية واالقتصادية،
تبقى العائلة أساس المجتمعات العربيةُ ،
وتعتبر األسر
الممتدة والعالقات العشائرية والقبلية أساسية للتنظيم
االجتماعي ،ما يؤدي أحيانًا إلى طمس الخطوط الفاصلة
بين المجالين العام والخاص ،والحلول محل الدولة في
توفير األمن والحماية .غير أن استمرار أوجه القصور
في الحوكمة ،وغياب المؤسسات القوية في أعقاب
ّ
وتعدد النزاعات وامتدادها،
االنتفاضات العربية في ،2011
والتشرد ،والتفاوتات االقتصادية الحادة ،عوامل ساهمت
في حدوث تقسيم اجتماعي وسياسي بين البلدان
وداخلها .وكان أداء المنطقة أسوء من مناطق العالم
األخرى في الكثير من مؤشرات المساواة بين الجنسين،
وهو عامل آخر يساهم في التهميش االجتماعي .من هنا،
يمكن معاينة التماسك االجتماعي من خالل النظر إلى
رأس المال االجتماعي باعتباره أحد األبعاد ،والتهميش
االجتماعي باعتباره ً
بعدا آخر.
رأس المال االجتماعي والروابط االجتماعية

يمكن تقييم قوة رأس المال االجتماعي والروابط
االجتماعية من خالل استخدام مؤشر الثقة بين
األشخاص والمشاركة المجتمعية .بحسب استطالعات
الباروميتر العربي ،كانت الثقة بين األشخاص تتراجع
في الدول العربية خالل العقد السابق للجائحة ،مع بعض
االستثناءات .في الواقع ،بلغت نسبة المستجيبين الذين
أيدوا فكرة أن معظم الناس أهل للثقة أدنى مستوياتها
في لبنان ( 4في المئة) وليبيا ( 7في المئة) ،لكنها
كانت األعلى في اليمن ( 39في المئة) والمغرب (22
في المئة) 6.كما وجد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مستويات منخفضة من الثقة في لبنان ( 10في المئة)
والعراق ( 11في المئة) وتونس ( 14.25في المئة) واألردن
7
وتوصل ً
ّ
( 16في المئة).
أيضا مسح القيم العالمية للفترة
 2020-2017إلى أن أقل من  12في المئة من الناس
بالمتوسط في سبع من بلدان المنطقة يوافقون على
فكرة أن "الناس أهل للثقة" 8،مقارنة بالمتوسط البالغ 27
ً 9
في المئة والمسجل بين  88بلدا.
في المقابل ،كان مستوى المشاركة المجتمعية أفضل
من مستوى الثقة بين األشخاص ،مع أنه تفاوت بين
بلدان المنطقة .فقد ّ
حدد المؤشر العالمي للمشاركة
المدنية من مؤسسة غالوب لعام  2017أعلى درجات
المؤشر وأدناها بين دول المنطقة ،وذلك باالستناد
إلى عوامل مثل األعمال الخيرية ،والتطوع ،ومساعدة
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الغرباء خالل الشهر السابق لالستطالع 10.فجاءت ليبيا،
والعراق ،والكويت ،والمملكة العربية السعودية من
بين أول ً 11
بلدا من حيث احتمال مساعدة شخص
غريب؛ بينما كانت تونس ،ودولة فلسطين ،واليمن
في المراتب الخمس عشر الدنيا من حيث التبرعات
الخيرية .وفي استطالع الباروميتر العربي للعام
 ،2019-2018أفاد المستجيبون عن مستوى أعلى من
المشاركة في األنشطة الخيرية ومساعدة الفقراء
عندما ُطرح عليهم سؤال عام حول مشاركتهم في هذه
األنشطة خالل الشهر العادي :فقد بلغت نسبة الذين
أفادوا بأنهم تبرعوا للجمعيات الخيرية  76في المئة
بين الكويتيين ،و 60في المئة بين السودانيين ،و-53
 56في المئة بين المصريين ،والعراقيين ،واألردنيين،
والليبيين ،واليمنيين؛ 11بينما كانت المعدالت أقل في
لبنان ،والمغرب ،ودولة فلسطين ،وتونس ،والجزائر
(الشكل  12.)5.1وأفادت نسب أعلى من المستجيبين
عن مساعدة الفقراء في جميع البلدان ،ما يشير إلى
التضامن مع من هم أقل حظوة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالعضوية في المنظمات الخيرية
واإلنسانية ،وهو مؤشر آخر على المشاركة المدنية،
جاء المتوسط لسبعة من بلدان المنطقة( 13حيث
كانت نسبة  16.3في المئة عبارة عن أعضاء نشطين
أو غير نشطين) مشابهًا ،مع أنه كان أقل بقليل من
المتوسط العالمي ( 18.2في المئة) .وكانت نسبة
العضوية أعلى في العراق وليبيا ،على األرجح بسبب

كثرة المنظمات اإلنسانية المتواجدة في هذه البلدان
14
المتأثرة بالنزاعات.
كان مستوى التماسك االجتماعي األفقي ،الذي يتضمن
العالقات بين المواطنين ،مشابهًا لمستواه العالمي قبل
الجائحة في ما عدا الشق المتعلق بالثقة الشخصية،
ً
ضعيفا .فاألدبيات ذات الصلة وجدت
التي كان مستواها
ً
ترابطا إيجاب ًيا بين الثقة الشخصية والثقة بالمؤسسات
الحكومية ،وهو البعد الرأسي للتماسك االجتماعي.
وبحسب المذكور ساب ًقا ،كانت الثقة بالمؤسسات
الحكومية ضعيفة في العديد من بلدان المنطقة.
ويشير تدهور التصورات عن الحريات ،والحق في
االنخراط في االحتجاجات السلمية ،واالنضمام إلى
المجتمع المدني منذ عام  ،2016إلى أن التماسك
االجتماعي الرأسي كان يتراجع قبل الجائحة.
عالوة على ذلك ،تضرر التماسك االجتماعي
من جراء األزمات اإلنسانية المتعددة في المنطقة
وارتفاع معدالت اللجوء والنزوح .فقد أدت النزاعات
وقلة االستقرار إلى نزوح جماعي كثيف وإلى
توتر العالقات بين المقيمين والوافدين ،كما هو
الحال في ليبيا والعراق ،وبين الالجئين السوريين
والمجتمعات المضيفة في األردن ولبنان .فمواقف
الناس من النزوح لم تكن إيجابية حتى قبل الجائحة،
إذ تكشف البيانات الخاصة بسبعة بلدان من المنطقة
أن نظرة الناس إلى اللجوء في بلدانهم سلبية ،حيث
ربطوها بالصراع االجتماعي والجريمة .وقد اتفق

الشكل  5.1التبرع للجمعيات الخيرية ومساعدة الفقراء قيمتان مهمتان في المنطقة العربية2019 ،
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حوالي نصف المشاركين في االستطالع على أن
اللجوء يمكن أن يؤدي إلى صراع اجتماعي (  51.4في
المئة) وإلى الجرائم (  49.5في المئة) ،وهذه النسب
أعلى من المتوسطات العالمية البالغة  45.9في المئة
15
و  44.4في المئة.
ال تتوفر بيانات عن مؤشرات رأس المال االجتماعي
في فترة بداية الجائحة .لكن ،تشير األدلة القصصية
إلى نشوء مبادرات تضامنية خالل الجائحة .فباإلضافة
إلى الدور الذي لعبه القطاع الخاص ومنظمات المجتمع
المدني ،ظهرت مبادرات تطوعية للتخفيف من حدة
ً
مثال ،تكاتفت جماعات من
تأثيرات الجائحة .في لبنان
المجتمع المحلي لمكافحة المعلومات الصحية المغلوطة
ودعم العاملين في القطاع الصحي 16.وفي األردن ،شارك
ّ
والمعلمون ،والشخصيات العامة،
القادة الدينيون،
وقادة الرأي بشكل كبير في تثقيف الناس حول التباعد
17
االجتماعي وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.
في البحرين ،عمل تجمع شباب الخالدية على تطويع
اآلالف للعمل في الصفوف األمامية 18.وفي دولة األمارات
العربية المتحدةّ ،
قدم المتطوعون مشاركات عينية
19
تضمنت مساعدات طبية ،وتعليمية ،وغذائية.
وفي الكويت ،قامت الكويت الطبية بتطويع اآلالف في
الصفوف األمامية للعمل في المستشفيات ،ومراكز
الحجر والفحوصات لمعالجة المرضى ،وتعقيم المباني،
وإدارة المهام اللوجستية 20.وتطوع ً
أيضا سكان دول
الخليج الستكمال جهود الحكومة في مكافحة الجائحة.
وفي اليوم األول من الدعوة العامة إلى العمل ،تطوع
 35ألف شخص في قطر وً 23
ألفا في المملكة العربية
السعودية 21.في السودان ،الذي عانى من نقص في
العاملين الصحيين ،قام المواطنون بعشرات المبادرات
لتقديم الدعم 22.كما ازداد التعاون بشأن احتياجات
الصحة العامة بين المسؤولين عن صنع السياسات،
والمجتمع المدني ،والخبراء الطبيين والصحيين في
البحرين ،واألردن 23،والكويت 24والسودان 25واإلمارات
26
العربية المتحدة.
وثمة أدلة ً
أيضا على التضامن مع الفئات المحرومة،
بما في ذلك الالجئين والعمال األجانب .ففي لبنان،
ً
ضعفا
دعمت المجتمعات المحلية الفئات األكثر
29
باإلمدادات الغذائية والطبية 27.وفي الجزائر 28وتونس
تم اإلعراب عن التضامن مع العمال األجانب من خالل
اإلعفاء من بدالت اإليجار وتوفير األغذية وغيرها من
المواد األساسية .وعلى المنوال نفسه ،أعفى مالكو
العقارات في األردن الالجئين السوريين من دفع بدالت
وتبرع الناس بالطعام
اإليجار خالل فترة اإلغالق العام،
ّ
والمال ،وكان بعض هذه التقديمات جز ًءا من الزكاة
خالل شهر رمضان 30.كما خففت تبرعات الزكاة من
31
حدة بعض تأثيرات الجائحة في مصر.

باإلضافة إلى األدلة القصصية ،تؤكد الدراسات
المحلية مشاركة المجتمع في االستجابة للجائحة،
ّ
خفف من وقع
وتثبت أن رأس المال االجتماعي
الجائحة على المجتمعات المحرومة .ففي شهر كانون
األول/ديسمبر  32،2020أفادت مصادر ّ
مطلعة عن دعم
مجموعات غير رسمية للمجتمعات النازحة وعن
ازدياد نسبة المشاركة المجتمعية في السودان في
غرب دارفور .وفي منطقة كردستان في الع راق ،رأت
غالبية كبيرة ( 76في المئة) من المستجيبين أن
األزمة عززت التماسك االجتماعي وأنه من المهم أن
تدعم الحكومة الجميع على قدم المساواة .في المقابل،
وافقت نسب أقل على أهمية تلبية احتياجات الفئات
ً
ضعفا ،حيث حصلت فئة المسنين على تأييد
األكثر
 24في المئة ،فيما حصل كل من الالجئين السوريين
والنازحين داخل ًيا على نسبة  15في المئة 33.وأفادت
األسر الصومالية أن المساعدات العائلية كانت اآللية
الرئيسية للتعامل مع الصدمة االقتصادية ( 66في
المئة) واألمن الغذائي ( 62في المئة) واألمن الشخصي
( 46في المئة) 34.كذلك ،كشف استطالع للمهاجرين
والالجئين في العراق أن  38في المئة من المستجيبين
اقترضوا المال من أقاربهم وأصدقائهم للتمكن من
التعامل مع تداعيات الجائحة االقتصادية 35.وفي ليبيا،
اعتمد  28في المئة من النازحين داخل ًيا على شبكات
غير رسمية لدفع ثمن الغذاء ،واإليجار ،والتعليم 36.في
األردن ،أفادت  54في المئة من الالجئات السوريات
والنساء األردنيات اللواتي تعرضن للعنف بأنهن حصلن
على الطعام أو اقترضن المال من الجيران ،أو العائلة،
أو األسر األخرى ،فيما أفادت  64في المئة منهنّ أن
مشاركتهن في مركزهن المجتمعي ساعدتهن على
تلبية احتياجاتهن األساسية ودعم النساء واألسر
37
األخرى.
على الصعيد العالمي ،ترافقت جائحة كوفيد19-
مع ازدياد في الوصم ،والتمييز ،والعنصرية ،وكراهية
38
األجانب بحق الوافدين ،والالجئين ،والنازحين داخل ًيا.
وكشفت دراسة قامت بها المنظمة الدولية للهجرة من
عدة بلدان عربية 39في بداية الجائحة إلى أن التوتر
ارتفع بين السكان النازحين والمجتمعات المضيفة
نتيجة تزايد الضغوط على الموارد المتاحة وتعرض
السكان النازحين للتمييز المرتبط بكوفيد ،19-مثل
العنف الجسدي والخطاب العنصري 40.وفي دراسة أخرى
في العراق ،أفيد بأن أوامر البقاء في المنزل أجّ جت
التوتر بين النازحين داخل ًيا والسكان المحليين بسبب
تقييد أنشطة المصالحة 41.وال ّ
تتوفر أدلّة كافية عن هذا
الوضع خالل الفترة الالحقة من الجائحة .في المقابل،
رصدت األبحاث في غرب دارفور في السودان في
ديسمبر/كانون األول  2020تأثيرات وتغيرات ضئيلة
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على العالقات بين السكان النازحين والمجتمعات
المضيفة نتيجة الجائحة 42.وبيّنت بعض الدالئل عن
ازدياد وتيرة العنف القائم على النوع االجتماعي وزيادة
عدم الشعور باألمان للنساء في مجتمعات النازحين.
أما في العراق ،فقد زادت بشكل ملحوظ الحاجة
لحماية األطفال والنساء في مجتمعات النازحين منذ
بدء الجائحة 43.وفي األردن ،عبّر ثلثا الالجئين داخل
المدن ونصف سكان مخيمات الالجئين عن قلقهم حيال
44
سالمة النساء والفتيات منذ بدء الجائحة.
التهميش االجتماعي وأوجه انعدام المساواة

يشكل التهميش االجتماعي الناجم عن الفقر وأوجه
عدم المساواة على اختالف أنواعها ً
بعدا آخر من أبعاد
التماسك االجتماعي .وكانت أوجه عدم المساواة
االقتصادية كبيرة قبل تفشي الوباء ،في حين لم تكن
نظم الحماية االجتماعية كافية في البلدان العربية،
ً
فضال عن
وفق ما تمّ ت مناقشته في الفصل الرابع.
ً
أيضا
ذلك ،كانت المجتمعات المحلية المحرومة
تعاني من أوجه عدم المساواة ومن درجة أكبر من
االستبعاد عن الخدمات الصحية والتعليمية الحيوية،
وبذلك تقلصت فرصها في الحراك االجتماعي وتضررت
حقوقها االجتماعية .وقد زادت الجائحة من تهميش
بعض الفئات عن هذه الخدمات ،ال سيما في البلدان
التي تشهد نزاعات ،وبين النازحين ،والنساء،
والفتيات ،والفقراء.
عام  ،2018بلغت نسبة اإلنفاق العام على الصحة في
45
الدول العربية  2.8في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي،
وهي نسبة أقل من النسبة التي حددتها منظمة الصحة
46
العالمية بين  4و 5في المئة لتحقيق التغطية الشاملة.
وقد بلغ متوسط اإلنفاق العام في المنطقة  53في المئة
من إجمالي النفقات الصحية عام  ،2018حيث تفاوت ما
بين  10.2في المئة في اليمن و 88في المئة في الكويت.
وبسبب عدم كفاية التمويل العام ،انتقل عبء
التكاليف الصحية إلى عاتق المرضى ،بحيث بلغ متوسط
اإلنفاق الحالي (أي من جيوب المرضى الخاصة)  28في
ً
مقارنة
المئة من اإلنفاق الصحي الحالي في المنطقة،
بـ 18في المئة في جميع أنحاء العالم ،مع تفاوت هنا
ً
أيضا بين البلدان ،من  6.6في المئة في عُ مان إلى
47
 81في المئة في اليمن .وتشكل القدرة على تحمل
التكاليف ،المرتبطة بعدم المساواة االقتصادية ،عائ ًقا
أمام تلقي الرعاية الصحية .فقد أفاد أكثر من ثلث (37
في المئة) المشاركين في استطالع أجري عام 2019
مع  6722مواط ًنا من ً 12
بلدا عرب ًيا 48أنهم لم يحصلوا
على العالج الطبي الذي يحتاجونه بسبب كلفته
86

الباهظة 49.وفي حين أن الرعاية الصحية متوفرة
مجانًا للمواطنين في دول الخليج ،ويتوفر فيها التأمين
الصحي للعمال األجانب 50،تملك البلدان المتوسطة
الدخل نظامًا صح ًيا من مستويين حيث ّ
يقدم قطاع
صحي خاص ومتقدم الخدمات الطبية للنخبة بينما
يعتمد اآلخرون على نظام صحي عام من الدرجة
الثانية .أما في البلدان المتأثرة بالنزاعات ،فيُعتبر نظام
ً
ضعيفا بشكل خاص ،بحيث يفتقر
الرعاية الصحية
إلى اإلمدادات الطبية ،والبنية األساسية ،والموارد
51
البشرية الكافية.
ُ
في غالب األحيان ،تستبعد الجماعات المكونة من
غير المواطنين ،مثل العمال األجانب والالجئين ،من
خدمات الرعاية الصحية 52.ويُظهر مؤشر شمولية
الرعاية الصحية ،الذي يقيس مدى شمولية التغطية بما
يتعدى إطارها الفعلي من خالل تضمين مفاهيم الكرم
(من حيث المستوى والكمية) واإلنصاف (في الوصول
والكرم) ً
أيضا ،أن أيًّا من الدول العربية ال يسجل أدا ًء
أفضل من أي بلد متقدم ،وأن أداء أكثر من نصفها يتفوق
على متوسط المناطق النامية األخرى ،في حين يتخلف
اليمن ،والسودان ،والصومال ،والعراق ،ومصر عن سائر
53
المناطق (الشكل .)5.2
باإلضافة إلى ما سبق ،كانت أوجه عدم المساواة في
الوصول إلى التعليم ملحوظة ً
أيضا قبل الجائحة بين
البلدان وداخلها .فقد تسببت النزاعات المسلحة والفقر
المتزايد ببقاء الكثير من األطفال خارج المدارس 54.في
حاالت النزاع ،تصبح أنظمة التعليم عرضة للفساد،
واإلهمال ،وسوء اإلدارة نتيجة المعوقات االقتصادية
وغياب المساءلة .كما أن النزاعات تحد من مشاركة
المجتمع المحلي في المدارس وتؤ ّدي إلى تقويض أدوات
حماية الفتيات ،والشباب المهمشين ،واألشخاص ذوي
اإلعاقات 55.ومن العوامل األخرى التي تعيق إمكانية
الحصول على تعليم جيد النوع االجتماعي ،ودخل
األسرة ،والجغرافيا.
وتختلف التفاوتات بين الجنسين في معدالت
االلتحاق بالمدارس في المنطقة ،من درجة بسيطة في
بعض البلدان إلى درجة كبيرة في بلدان أخرى 56.أما
داخل البلدان ،فالتكافؤ في التعليم بين الفتيات الثريات
فقرا ،حيث ُتعتبر
والفتيان ال يمتد إلى الفتيات األكثر ً
الفتيات اللواتي ينتمين إلى أسر منخفضة الدخل
في المناطق الريفية األكثر حرمانًا 57.كما أن احتمال
التحاق األطفال الذين يعيشون في المناطق المحرومة
بالمدارس أقل بمقدار  3.6أضعاف من األطفال المنتمين
إلى فئات مرتفعة الدخل ،وحظوظهم بإكمال التعليم
االبتدائي أقل بخمسة أضعاف 58.وفي السياق نفسه،
أفادت منظمة الصحة العالمية أن نسبة التحاق
األطفال والشباب ذوي اإلعاقة بالمدارس أقل من
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الشكل  5.2مؤشر شمولية الرعاية الصحية2017 ،
اﻟﺒﻠﺪان

اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ – 0.72

ﻟﻴﺒﻴﺎ،

اﻟﻜﻮﻳﺖ – 0.69

ﻋﻤﺎن – 0.61
اﻟﺠﺰاﺋﺮ – 0.60

ﻗﻄﺮ،

دوﻟﺔ

0.6

ﻟﺒﻨﺎن – 0.57

ﺗﻮﻧﺲ – 0.55

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

0.7

– 0.52

اﻟﻤﺘﺤﺪة –0.50
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ – 0.49

0.5

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – 0.46

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

– 0.44

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

– 0.38

0.4

اﻟﻤﻐﺮب – 0.35

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ – 0.34

اﻟﺼﺤﺮاء – 0.33

0.3

ﻣﺼﺮ – 0.28

اﻟﺼﻮﻣﺎل،

اﻟﻌﺮاق – 0.23

اﻟﺴﻮدان – 0.21

0.2

اﻟﻴﻤﻦ – 0.14
مالحظة :يقيس مؤشر شمولية الرعاية الصحية مدى شمولية التغطية بما يتعدى
إطارها الفعلي من خالل تضمين مفاهيم الكرم (من حيث المستوى والكمية)
أيضا.
واإلنصاف (في الوصول والكرم) ً
المصدر.UNDP 2022a :

نسبتها بين الطالب اآلخرين 59.ولما كانت كلفة التعليم
الخاص المرتفعة في المنطقة تحد من إمكانية وصول
الكثيرين إليه ومن قدرتهم على تحمل تكاليفه ،تتسع
الفجوة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص ،وهذا ما

يزيد من انعدام المساواة بين الطالب.
باإلضافة إلى ذلك ،يتأثر التعليم ،وبخاصة التعليم
الرسمي ،بمسائل الجودة ونوعية التعليم ،حيث ال
تزال األنظمة التعليمية تسلطية تقوم على التدريس
الجامد وتفتقر إلى حرية في التعبير والتفكير الناقد
واالبتكار 60.كما أن السالمة البدنية والعاطفية مقوضة
في البيئة المدرسية 62،61،حيث يقدر أن  41في المئة
من الطالب يتعرضون للتنمر ،وال يزال العقاب البدني
63
يما َرس في المدارس في العديد من البلدان.
تسببت جائحة كوفيد 19-بتعطيل الخدمات وأدت
إلى زيادة تهميش المجتمعات المحرومة .كما تسببت
الجائحة بشكل مباشر بزيادة الوفيات واألمراض ،فيما
أعاقت تدابير االحتواء إمكانية الوصول إلى الرعاية
الصحية وأسفرت عن انقطاع الخدمات في هذا
المجال .فخالل ربيع العام  ،2021أفاد األردن ولبنان
عن اضطرابات في جميع خدمات الرعاية الصحية
األولية ،وكذلك أفاد كل من العراق ،وعُ مان ،والسودان،
واإلمارات العربية المتحدة ،واليمن عن بعض العرقلة
في الخدمات 64.فقد تعطل نحو  40في المئة من
خدمات األمراض غير المعدية في إقليم منظمة الصحة
العالمية لشرق المتوسط 65سواء بشكل جزئي أو كلي
خالل عام  66.2020وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات،
تفاقمت االضطرابات في نظم الرعاية الصحية بسبب
العنف .وشهد اليمن ارتفاعً ا في حوادث العنف ضد
مرافق الرعاية الصحية أو مقدمي الرعاية الصحية،
ً
عرقلة في الوصول إليها ،حيث تم الكشف عن 81
أو
حادثة مماثلة عام  ،2020أي أكثر من ضعف العدد
المسجل عام  .2019وتضرر أو ُدمّر  27مرف ًقا صح ًيا،
ً
ُ
67
عامال في مجال الرعاية الصحية.
وقتل 13
كما منعت تدابير احتواء الفيروس فئات سكانية
معينة من الوصول إلى الخدمات .وتعرقلت قدرة النساء
على الحصول على الرعاية السابقة للوالدة ،ورعاية
الوالدة ،وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية (انظر
69
الفصل الثاني) ،وهو ما حدث في العراق 68،والصومال،
والمغرب 70.وأثناء فترات اإلغالق العام التي ُفرضت في
مختلف المناطق ،واجهت نسب كبيرة من الالجئين
ً
صعوبة في الحصول على الرعاية
والنازحين داخل ًيا
الطبية .على سبيل المثال ،أفاد  20في المئة من
الالجئين السوريين في األردن عن مواجهة التحديات
في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية بسبب حظر
ً
استجابة للجائحة 71،ولم يتمكن 58
التجول الذي ُفرض
في المئة من النازحين في غزة من الوصول إلى خدمات
الرعاية الصحية في القدس الشرقية ألنهم لم يتمكنوا من
الحصول على تصاريح صادرة عن إسرائيل خالل فترة
القيود المتعلقة بكوفيد 72.19-وبالفعل ،أفادت العيادات
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التي تقدم الخدمات الصحية لالجئين عن انخفاض
كبير في عدد الزيارات - 73في وقت واجه فيه الناس
مخاطر أعلى بالتقاط العدوى بسبب القدرة المحدودة
على الوصول إلى المياه والصرف الصحي ،وبسبب
ظروف المعيشة أو العمل التي جعلت التباعد الجسدي
ً
مستحياًل 74.وقد واجه العمال األجانب صعوبات إضافية
في الوصول إلى هذه الخدمات.
باستثناء األردن ،لم تعمد في البداية الحكومات
المضيفة في البلدان العربية إلى إدراج الالجئين ضمن
خططها الوطنية لمواجهة كوفيد .19-وقد شمل األردن
الالجئين بخطة االستجابة الوطنية منذ بداية الجائحة،
ً
متساوية في الحصول على الرعاية
ومنحهم فرصً ا
75
ً
الصحية والعالج الطبي ،وشملهم أيضا في خطة التطعيم
76
وصرحت
األردنية المجانية ضد فيروس كورونا.
ّ
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنه
تم في آذار/مارس  2022إدراج الالجئين في خطط التلقيح
في ً 162
بلدا ،بما في ذلك الشرق األوسط 77.كذلك،
أتيحت للعمال األجانب فرصة الحصول على الرعاية
78
الصحية مجانًا خالل الجائحة في دول الخليج.
أما بالنسبة للتعليم ،فقد أدى إغالق المدارس والتحول
إلى التعليم عن بُعد إلى استبعاد بعض شرائح المجتمع،
حيث أن نسبة  55في المئة فقط تقري ًبا من األطفال
الذين شملهم االستطالع والذين كانوا ملتحقين بالنظام
التعليمي في الجزائر ،ومصر ،واألردن ،والمغرب،
وقطر ،وسوريا ،وتونس تمكنت من الوصول إلى شكل
من أشكال التعليم عن بُعد عقب إغالق المدارس ،ولم
ُتلحظ أي اختالفات بين الجنسين بهذا الصدد 79.وكانت
إمكانية الوصول إلى التعليم عن بُعد أعلى بين طالب
80
المدارس الخاصة منها في المدارس الرسمية.
وبسبب التفاوتات الكبيرة في إمكانية الوصول
إلى خدمة اإلنترنت بين البلدان العربية وداخلها،
كان إلغالق المدارس تأثيرات غير متناسبة على
المجتمعات الضعيفة ،والريفية ،والمهمشة؛ بما في
ذلك األطفال الالجئون ،والنازحون ،واألطفال ذوو
فقرا لم تتوفر
اإلعاقة 81.وبما أن أطفال العائالت األكثر ً
لهم الموارد الالزمة للمشاركة في التعليم عن بُعد،
سيعودون إلى المدرسة متخلفين عن رفاقهم 82.ومن
ناحية النوع االجتماعي ،من المرجح أن تتوقف األسر
التي تعاني من صعوبات اقتصادية عن إرسال الفتيات
إلى المدارس أكثر من الفتيان .وفي الظروف اإلنسانية
خالل الجائحة ،لجأت العائالت إلى آليات تكيف سلبية
مثل عمالة األطفال والزواج المُ بكر 83.وتعرضت
الفتيات لخطر متزايد بالتسرب من المدرسة ،والزواج
84
المُ بكر ،واالستغالل.
الجدير بالذكر أن التعليم عنصر أساسي في بناء الثقة
االجتماعية على المدى البعيد ،والبيئة المدرسية هي
88

مساحة للمشاركة المجتمعية والتماسك االجتماعي.
لكن جائحة كوفيد 19-نقلت تجربة التعليم إلى عالم
اإلنترنت .وقد أدى التعليم عن بعد في ستة بلدان
عربية 85إلى عواقب نفسية ترتبت عن البقاء في
المنزل مثل اإلجهاد ،والقلق ،والتعرض للعنف المنزلي.
ويبدو أن مستويات الرضا عن نظام التعليم في المنطقة
قد تدهورت هي ً
أيضا نتيجة لذلك 87،86،ما قوّ ض بشكل
أكبر الثقة بالمؤسسات التعليمية.
التحول إلى وسائل التواصل االجتماعي

انتشر استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المنطقة
خالل العقد الماضي 88.لكن ال تزال مجموعات معينة
مستبعدة عنها بسبب التفاوتات في البنية التحتية
الرقمية ،والمعرفة الرقمية ،وعدم المساواة في الظروف
االجتماعية واالقتصادية 89.وقد توصلت دراسة أجريت
على سبعة من بلدان المنطقة إلى أن نصف السكان
تقري ًبا ( 53.2في المئة) يستخدمون وسائل التواصل
االجتماعي يوم ًيا كمصدر للمعلومات ،وأن حوالي الثلث
( 28.6في المئة) لم يستخدمها مطل ًقا 90.وكانت ً
أيضا
التفاوتات بين الجنسين واضحة .فالنساء ال يشكلن
سوى نحو ثلث مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
في المنطقة وربعهم في دول الخليج ،على الرغم من
91
ارتفاع معدالت الوصول إلى اإلنترنت في تلك البلدان.
في خالل فترات اإلغالق العام ،لجأ الكثير من سكان
المنطقة إلى وسائل التواصل االجتماعي لالطالع على
األخبار والتواصل مع اآلخرين .وقد وجدت دراسة
أجريت في ستة من بلدان المنطقة 92أن  36إلى  52في
المئة من الناس اعتمدوا على وسائل التواصل االجتماعي
للحصول على األخبار العاجلة ،بزيادة قدرها  8نقاط تقري ًبا
عن عام  93.2018كما وجدت دراسة أخرى أن  86بالمئة
من المستجيبين اعتمدوا على وسائل التواصل االجتماعي
للحصول على معلومات حول كوفيد 94.19-كانت وسائل
التواصل االجتماعي أكثر المصادر استخدامًا للحصول
على معلومات مماثلة خالل الجائحة بدون اختالف يذكر
بين النوعين االجتماعيين .وكان لدى المستجيبين الثقة
الكبرى بمقاطع الفيديو التي شاركها األطباء ( 60.3في
المئة يثقون دائ ًما بهذا المصدر) ،تليها منشورات األصدقاء
( 44في المئة) ،ومواقع وزارات الصحة ( 44في المئة؛
الشكل  .)5.3في حين حظيت وسائل اإلعالم اإلخبارية
التقليدية ،ال سيما الدولية منها ،بدرجة ثقة أقل.
وكذلك لعبت وسائل التواصل االجتماعي والمنصات
الرقمية دو ًرا قي ًما في الربط بين المجتمعات المحلية
وتسهيل العمل التطوعي .وترى دراسة حول فيروس
كورونا والثقافة العربية أنه بدالً من التفاعالت
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الشكل  5.3ثقة المشاركين في االستطالع بالمعلومات الواردة على وسائل التواصل االجتماعي ،بحسب المصدر،
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االجتماعية المعتادة ،نشأ مفهوم "تباعد" اجتماعي حيث
نصح الناس بعضهم البعض بااللتزام بتدابير التباعد
ّ
95
وتمكن هذا
والسالمة العامة من أجل الصالح العام.
المفهوم من التطور بفضل التقدم التكنولوجي الذي أتاح
االتصاالت عن بعد ،وتنامي قوة الفردية ،والدافع للحفاظ
على المصلحة االجتماعية من خالل حماية الناس
بعضهم البعض من الفيروس.
وكانت وسائل التواصل االجتماعي مفيدة ً
أيضا في
ربط المجتمعات المحلية بالسلطات .فقد انتقلت بعض
الخدمات األساسية إلى شبكة اإلنترنت ،من بينها
الرعاية الصحية والتعليم عن بُعد ،بمساعدة أدوات
التواصل االجتماعي .لكن افتقار الفئات المحرومة
اجتماع ًيا واقتصاديًا إلى إمكانية الوصول إلى مواقع
التواصل االجتماعي أدى إلى إقصائها عن هذه الخدمات.
في المقابل ،شكلت وسائل التواصل االجتماعي ً
أرضا
خصبة للمعلومات المضللة أثناء الجائحة ،متسببة
بتقويض عمليات االستجابة .وكما هو الحال في مناطق
أخرى من العالم ،اكتسبت األخبار الكاذبة زخ ًما في
المنطقة 96.فقد أدى االعتماد المتزايد على وسائل
التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات أثناء
الجائحة إلى تسريع انتشار المعلومات المضللة في
بلدان عدة .وبحسب منظمة األمم المتحدة للطفولة،
بلغت المعلومات المضللة في المنطقة ذروتها في
كانون األول/ديسمبر  ،2020عندما بدأ طرح لقاحات
كوفيد ،19-حيث ظهرت ادعاءات كاذبة بأن اللقاح ليس
حالل وأنه قادر على تغيير الحمض النووي 97،فساهم
ذلك في تردد األشخاص في أخذ اللقاح في المنطقة.
ولجأت العديد من الحكومات إلى التلفزيون ،واإلذاعة،
والمواقع اإللكترونية ،والحمالت على وسائل التواصل

االجتماعي لنشر الوعي حول المبادئ التوجيهية
الصحية وقواعد النظافة والتدابير الوقائية ،وبُذلت
الجهود لنشر اإلجابات على األسئلة المتكررة ودحض
المعلومات المضللة.
كذلك ،تزايد العنف السيب راني ضد الم رأة خالل
"الجائحة" وأظهرت البيانات العالمية أن النساء أكثر
عرضة من الرجال بـ 27مرة للتعرض لإلساءة عبر
اإلنترنت 98.والعنف السيبراني ضد المرأة هو أبرز
أشكال العنف المبلغ عنها في المنطقة .في هذا السياق،
أشارت دراسة أجرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة عام
 2021إلى أن  60بالمئة من المشمولين باالستطالع
أفادوا عن التعرض للعنف عبر اإلنترنت 99.وثمة ترابط
متسلسل بين العنف الجسدي المتزايد والعنف عبر
اإلنترنت بتداخل نسبته  44في المئة 100.وقد ساهم
العنف عبر اإلنترنت في فرض النساء رقابة ذاتية على
أنفسهن أو في استبعادهن بالكامل عن المساحات
اإللكترونية ،بما في ذلك المنصات التعليمية للفتيات في
101
المدارس .والواقع أن عدم كفاية خدمات االستجابة
والقوانين  -وإمكانية اإلفالت من العقاب  -يقلل عدد
102
البالغات ويُضعف الثقة بالنظام.

العالقات والديناميات األسرية
الديناميات األسرية آخذة في التغير في المنطقة .ففي
ً
عادة الرجال وكبار السن بسلطة وامتياز
حين يتمتع
103
أكبر من النساء والشباب ،تنطوي العالقات الفعلية
على فروقات أكثر دقة ،إذ تختلف العالقات بحسب
المستوى التعليمي ،والطبقة االجتماعية ،والوضع

بناء مجتمعات متماسكة وتشمل الجميع

89

االجتماعي واالقتصادي لألسرة ،وبين األجيال والمواقع،
وفي سياقات السالم والنزاع.
على الرغم من هذا التفاوت ،ال يزال توزيع األدوار
ً
سائدا داخل األسرة ،حيث
بحسب النوع االجتماعي
يُعتبر الرجل رب األسرة ومعيلهاُ ،
وتعتبر المرأة مسؤولة
عن تقديم الرعاية ألسرتها .غير أن ديناميات السلطة
غير المتوازنة في العالقات األبوية ّ
تحد من حركة المرأة
وسيطرتها على جسدها وقراراتها المتعلقة بصحتها
الجنسية واإلنجابية ،ويمكن أن تؤدي إلى الزواج المُ بكر
104
والعنف القائم على النوع االجتماعي.
إن السياسات التي تسهم في الحفاظ على التوازن
واالستمرارية تدعم النظام األبوي والتمييز ضد المرأة،
وهذا ما يقلل من رفاه المرأة وتنميتها البشرية .ورغم
التقدم المنجز في بعض القوانين لمصلحة المساواة
بين المرأة والرجل ،إال أن قوانين األسرة في المنطقة
تدعم الوضع القائم ،وتميّز ضد المرأة ،وتعطي األفضلية
ألفراد األسرة الذكور في المسائل المتعلقة بالزواج،
105
والطالق ،والوصاية ،وحضانة األطفال ،والميراث.
تأثير الجائحة على العالقات األسرية

أثّرت جائحة كوفيد 19-على العالقات األسرية من
نواح ،من ضمنها ازدياد الوفيات واألمراض؛ والقلق
عدة
ٍ
والتوتر؛ وفقدان الوظائف وانخفاض الدخل؛ وتقويض
الصحة ،والتعليم ،والرعاية االجتماعية ،والخدمات
القانونية .وبنا ًء على االتجاه العالمي ،كانت الوفيات
المرتبطة بكوفيد 19-أعلى بين الرجال مقار ً
نة مع
ً
نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يكون عدد ربّات
النساء.
ً
األسر قد ارتفع ،ما يلقي على عاتق المرأة عبئا مزدوجً ا
بكسب الزرق وتقديم الرعاية لألسرة في آن معًا .ومن

المتوقع ً
أيضا أن تتغير العالقات األسرية داخل العائالت
التي فقدت أمهاتها ،أي الفرد الرئيسي المسؤول عن
تقديم الرعاية ،بحيث تتحمل الفتيات األكبر س ًنا عبء
القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر.
كما أدى ازدياد األمراض وتعطيل الرعاية الصحية
إلى زيادة أعمال الرعاية داخل األسر .أدى األغالق الى
ارتفاع العنف المنزلي ضد النساء واألطفال مع نتائج
سلبية على رفاهيتهم.
العبء غير المتكافئ ألعمال الرعاية غير مدفوعة األجر

كما هو واقع الحال في معظم أنحاء العالم 106،كانت
المرأة تتولى معظم أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر
في المنطقة قبل الجائحة ،وذلك بنسبة تراوحت بين
 64.4في المئة في قطر و 87.5في المئة في المغرب
(الشكل  107.)5.4وف ًقا لبيانات منظمة العمل الدولية،
تكرس النساء لهذه األعمال  5.1إلى  6.2أضعاف ما يكرسه
ّ
108
الرجال في غرب آسيا وشمال أفريقيا على التوالي،
وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي (البالغ 3.2
أضعاف الوقت الذي يخصصه الرجال) 109.أضف إلى ذلك
أن الوقت الذي تقضيه نساء المنطقة في ممارسة أعمال
الرعاية غير مدفوعة األجر ،كنسبة مئوية من إجمالي
الوقت الذي يقضينه في العمل المأجور وغير المأجور،
ٌ
طويل ويتراوح بين  92في المئة من وقتهنّ في العراق
و 62في المئة في قطر (الشكل  110.)5-5كما أن إجمالي
الوقت المقضي في كل من األعمال المدفوعة األجر
وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر أعلى بين النساء
منه بين الرجال في المنطقة 111،ما يحد من الوقت
المتوفر لديهن لممارسة األنشطة االجتماعية والعامة
التي ّ
تعد ضرورية لتحقيق الذات والتنعم بالرفاه.

الشكل  5.4حصة النساء والرجال من أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر في المنطقة العربية2019 ،
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وإلى جانب القيود السياقية بشكل عام ،ساهمت
مشاركة المرأة العالية في تقديم الرعاية في تدني
مشاركتها في االقتصاد اإلنتاجي ،الذي تراجع خالل
112
ً
ّ
السنوات األخيرة.
عادة النساء وظائف القطاع
وتفضل
العام ،والقطاع االجتماعي ،وقطاع الرعاية الصحية،
وقطاع التعليم ،بسبب ظروف العمل األفضل فيها وارتفاع
درجة القبول االجتماعي لها.
ُتساهم السياسات الرعوية ،وخدمات الرعاية
االجتماعية ،واألعراف االجتماعية في عبء غير
متناسب على المرأة من أعمال الرعاية غير مدفوعة
األجرُ .تعتبر سياسات الرعاية والسياسات الصديقة
لألسرة غير كافية في المنطقة .إذ ال تستوفي سوى
أربعة بلدان (هي الجزائر ،وليبيا ،والمغرب ،والعراق)
المعيار األدنى إلجازة األمومة ،الذي حددته منظمة
العمل الدولية بـ 14أسبوعً ا ،وال تعطي سوى أربعة
بلدان (هي األردن ،وتونس ،والمغرب ،والمملكة
العربية السعودية) إجازة أبوة ،وهذا يشجع على إعادة
توزيع أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر بحسب
النوع االجتماعي .وتعتبر هذه اإلجراءات خطوة إلى
األمام ،مع أن يومين إلى ثالثة أيام فقط من اإلجازة
هي أيام مدفوعة األجر 113.وفي ثمانية بلدان ،تستفيد
النساء من إجازة لرعاية األطفال الصغار تتراوح
بين ثالثة أشهر من اإلجازة غير مدفوعة األجر في
المغرب ،وسنتين في مصر ،وإجازة مدفوعة تصل إلى
ثالث سنوات في قطر (وإجازة بنصف راتب عن كل
سنة إضافية) 114.وفي حين أن هذه السياسات قد تلبي
الحاجة إلى الوقت لرعاية األطفال ،إال أنها ترسخ دور
المرأة في تقديم الرعاية .والمغرب هو البلد الوحيد
الذي يمنح إجازة (غير مدفوعة) لرعاية أحد أفراد
األسرة البالغين 115.وكذلك ،ليس العمل من المنزل
أمرا شائعًا في
وغير ذلك من ترتيبات العمل المرنة ً
البلدان العربية 116،عل ًما بأن قوانين الخدمة المدنية
توفر عمومًا سياسات رعاية أفضل للمرأة ،ما يساهم
في تفضيل النساء لوظيفة القطاع العام.
باإلضافة إلى ذلكُ ،تعتبر خدمات الرعاية االجتماعية

توسع نطاق تغطية
في المنطقة غير متطورة 117.وقد
َّ
خدمات التعليم المبكر ورعاية األطفال في المنطقة
من  16في المئة عام  2005إلى  27في المئة عام
 118.2018وتوسعت التغطية في الجزائر ودولة
فلسطين أكثر من مصر ،واألردن ،والمملكة العربية
السعودية .وعلى الرغم من هذا التوسع ،ال تزال
التحديات موجودة على صعيد نوعية خدمات رعاية
األطفال ،ومؤهالت مقدمي الرعاية ،وعدم المساواة في
الوصول إلى الخدمات ،مع ما يترتب عن ذلك من تبعات
سلبية طويلة األجل على نمو الطفل .كما أن خدمات
رعاية المسنين ،بما في ذلك الرعاية الطويلة األجل مع
أو دون سكن ،متخلفة في المنطقة.
في حين أن العالقات حسب النوع االجتماعي معقدة
ومتغيرة ،إال أن األعراف االجتماعية حول دور المرأة
في تقديم الرعاية راسخة .فقد وجد استطالع للمواقف
والممارسات في مصر ،ولبنان ،والمغرب ،ودولة
فلسطين عام  2017أن غالبية المستجيبين يملكون
وجهات نظر تقليدية حول دور المرأة في الرعاية ،فيما
يدعم حوالي الربع على األقل بعض أبعاد المساواة بين
الجنسين 119.وتكشف البيانات من استطالعات أخرى
أن إعطاء األولوية لدور المرأة في الرعاية ولوظيفة
الرجل المدفوعة األجر أقوى في المنطقة العربية منه
في المناطق األخرى 120.ووجدت دراسة أجريت في
 14دولة عربية 121أن الرجال العرب ّ
يفضلون أكثر من
الرجال في البلدان األخرى أن تركز النساء على أعمال
ً
ميال لدعم عمل
حصرا ،وأنهم أقل
الرعاية في المنزل
ً
122
المرأة المدفوع األجر خارج المنزل.
أدت تدابير اإلغالق العام بسبب كوفيد 19-إلى
تعطيل المدارس ،والرعاية الصحية ،وخدمات رعاية
األطفال والمسنين ،وإمكانية الوصول إلى أنظمة الدعم
االجتماعي التي توفر ترتيبات غير رسمية لرعاية
األطفال .وأدت هذه العوامل ،إلى جانب مسؤوليات
الرعاية المتزايدة ألفراد األسرة الذين أصيبوا بالمرض،
إلى زيادة مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة األجر في
جميع أنحاء العالم 123.وقد وقع معظم عبء الرعاية
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في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر .ويشير هذا
األمر إلى أن السياسات المناسبة يمكن أن تؤدي إلى
تقاسم مسؤوليات الرعاية المنزلية بإنصاف أكبر.
وجد المرصد العالمي لالستجابة المعنية بالنوع
االجتماعي لجائحة كوفيد ،19-المشترك بين برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة،
تدبيرا في إطار االستجابة للجائحة
أنه تم اتخاذ 11
ً
من أجل دعم أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر في
 8من أصل ً 20
بلدا في المنطقة العربية 128.وشملت
هذه التدابير دعم مراكز الرعاية ،وترتيبات العمل
المرنة ،والمساعدات النقدية لألمهات العامالت،
واإلجازات المدفوعة للوالدين .في حين أن هذه
التدابير محدودة ،وبعض األحكام المؤقتة تعزز مفاهيم
النوع االجتماعي السائدة المتعلقة بأدوار الرعاية،
ً
متزايدا بسياسات الرعاية نظ را
إال أنها تظهر اهتمامًا
الى وضوح الحاجة الى اعمال الرعاية خالل الجائحة.

المتزايدة على عاتق المرأة حول العالم ،وكان لذلك
تبعات على وظائف النساء ورفاههن.
في تموز/يوليو  ،2020وجد استطالع على فيسبوك
حول المساواة بين الجنسين أن النساء في البلدان
العربية يمضين وقت أكثر بثالثة أضعاف تقري ًبا من
الرجال في العمل المنزلي غير مدفوع األجر ،مثل الطهي
والتنظيف ،نتيجة للجائحة 124.كما ّ
قدرت دراسة في
األردن أن النساء المتزوجات اللواتي لديهن أطفال في
سن المدرسة قضين  24-18ساعة إضافية في األسبوع
في تأدية األعمال المنزلية غير مدفوعة األجر بسبب
الجائحة 125.كما تبين كذلك انه ،أمضت النساء وق ًتا
في تأدية أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر أكثر من
ً
ضعفا.
الرجال بـ17
ً
فضال عن ذلك ،أظهرت دراسة أجرتها هيئة األمم
المتحدة للمرأة في تسع بلدان عربية نتائج أكثر دقة
تؤكد زيادة أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر للرجال
والنساء ككل 126.وتراوحت نسبة النساء اللواتي أفدن
عن زيادة في األعمال المنزلية بين  24.3في المئة في
اليمن و 62.5في المئة في تونس ،في حين تراوحت
نسبة الرجال الذين أفادوا عن الزيادة نفسها بين 19.2
في المئة في اليمن و 35في المئة في تونس (الشكل
 .)5.6ولكن بالنسبة لألنواع األخرى من أعمال الرعاية،
مثل تعليم األطفال والعناية بالمسنين والمرضى ،كانت
نسبة الرجال الذين أفادوا عن زيادة الوقت الذي يقضونه
على هذه األنشطة أعلى من نسبة النساء .كما وجدت
دراسة أجريت في دولة فلسطين زيادة في مشاركة
الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر 127.ويبدو
أنه مع قضاء الرجال وق ًتا أطول في المنزل ومع ازدياد
أعمال الرعاية ،أصبح الرجال أكثر استعدادًا للمشاركة

العنف المنزلي
مظهر من مظاهر النظام األبوي وديناميات
العنف المنزلي
ٌ
السلطة غير المتكافئة في العالقات األسرية ،وهو يشكل
مصدر قلق بالغ في المنطقة العربية من قبل الجائحة.
ومع أن البيانات المنهجية المتعلقة بهذه المسألة
شحيحة ،تشير التقديرات ،بشكل عام ،إلى أن أكثر من
ثلث النساء في الدول العربية ،اللواتي كنّ شريكات في
تعرضن للعنف المنزلي في مرحلة
عالقة خالل حياتهنّ ،
129
ما  -ويُعتقد أن هذا الرقم ال يمثل الواقع بالقدر الكافي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية ،تبلغ نسبة التعرض
لعنف الشريك الحميم خالل الحياة في منطقة شرق

الشكل  5.6نسبة المستجيبين المتزوجين الذين أفادوا عن زيادة في الوقت الذي يقضونه في األعمال المنزلية
(الطهي ،والتنظيف ،وتقديم الوجبات) ،بحسب النوع االجتماعي2020 ،
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺎدوا ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻨﺴﺎء

62.5

ﻟﺒﻨﺎن

53.3

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

34.0

51.1

اﻟﻤﻐﺮب

31.9

43.0

اﻟﻌﺮاق

33.9

42.0

ﻣﺼﺮ

26.7

36.6

ﻟﻴﺒﻴﺎ

32.8
21.6

31.6

19.2

24.3
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30.3

51.6

اﻷردن

اﻟﻴﻤﻦ

35.0

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

في استطالع للباروميتر العربي ،لم يبلغ النساء والرجال
عن حدوث تغيرات في العنف الجسدي المنزلي في
أسرهم ،ولكنهم اعتقدوا أن العنف القائم على النوع
االجتماعي في مجتمعهم المحلي قد ازداد .وتجدر
اإلشارة إلى أن اإلجابات تغيرت مع تطور الجائحة في
بعض البلدان 135.فمع أن عدد البالغات عن العنف القائم
على النوع االجتماعي في المجتمع المحلي بقي على
حاله تقري ًبا في ليبيا عا َمي  2020و ،2021فإنه ارتفع
كثيرا في األردن ولبنان .وفي ثالثة بلدان (هي الجزائر
ً
والمغرب وتونس) أبلغت فيها أكثر من نصف النساء
عن زيادة في العنف القائم على النوع االجتماعي في
مجتمعهن عام  ،2020ثم انخفضت النسبة عام .2021
وتباينت التقارير عن هذه الحاالت بين الرجال والنساء
(الشكل .)5.7
معرضات بوجه خاص
وجدير بالذكر أن الالجئات ّ
لخطر العنف المتزايد .فقد عانت الالجئات السوريات
من ازدياد حاالت العنف المنزلي ،بما في ذلك االغتصاب
الزوجي والعنف الجسدي والعاطفي والحرمان من
الموارد 136.عانت الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة والنساء
الحوامل من العنف أكثر من غيرهن .وفي دراسة نوعية
أجريت على مراهقين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين
في لبنان ،تحدثت الفتيات عن زيادة في حاالت العنف
المنزلي منذ بداية الجائحة ،وهذا اتجاه ثابت بين
ً
أيضا العامالت المنزليات بهذه
الالجئين 137.وتأثرت
الحالة.
من المحتمل أن يكون العنف المنزلي ضد األطفال قد
زاد ً
أيضا .فقد أفادت دراسات سابقة عن ارتفاع معدالت
العنف النفسي والجسدي ضد األطفال أثناء حاالت

البحر األبيض المتوسط  31في المئة ،في حين بلغت
هذه النسبة  17في المئة خالل العام السابق لالستطالع،
وكلتا النسبتين أعلى من التقديرات العالمية التي بلغ
130
متوسطها  27في المئة و 13في المئة على التوالي.
ومن شأن العنف المنزلي أن يقوّض سالمة المرأة
وأمنها وصحتها العقلية وسالمتها البدنية ويمنع تنميتها
البشرية.
وف ًقا لالتجاهات العالمية ،أدى انتشار كوفيد19-
ً
فضاًل عن الضغوط
والحاجة إلى تدابير االحتواء،
االقتصادية ،وتوتر العالقات األسرية إلى ارتفاع معدالت
العنف المنزلي 131.ففي دراسة لهيئة األمم المتحدة
للمرأة ،تضمنت مقابالت مع ممثالت عن أكثر من 220
منظمة نسائية في ً 15
بلدا عرب ًيا ،رأى أكثر من نصف
132
المشاركين ازديادًا في حاالت العنف المنزلي ،وكانت
األسباب األكثر شيوعً ا التي ذكرنها هي قيود التنقل
والضغوط المالية وتعطيل خدمات الدعم في بداية
الجائحة .وأفاد نحو  40في المئة أن الجائحة أوقفت
اإلجراءات القانونية ضد مرتكبي العنف المنزلي ،ما
أجبر النساء على التماس التدخل من المصادر التقليدية،
وبشكل خاص أفراد العائلة اآلخرين أو أعيان المجتمع.
وفي استطالع آخر أجرته هيئة األمم المتحدة للمرأة،
ً
راشدا من تسع دول عربية،
شخصا
وشمل 16462
ً
أعرب نحو  20في المئة من النساء في كل بلد عن
مخاوفهن بشأن عنف الشريك الحميم ،فيما اعتقد نحو
نصف المستجيبين أن خطر عنف الشريك الحميم ارتفع
أثناء الجائحة 133.وقد أكدت دراسات ،أجريت في مصر
والعراق واألردن ولبنان والصومال ودولة فلسطين
وتونس ،تزايد حاالت العنف ضد المرأة 134.وفي المقابل،

الشكل  5.7التغيرات في الزيادة المتصورة في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي في المجتمع المحلي خالل
َ
المستطلعين الذكور واإلناث ،من  2020إلى 2021
الجائحة ،بحسب
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل
ﺗﻮﻧﺲ

56

اﻷردن
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NO CHANGE
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اإلطار  5.1خدمات قضائية عن ُبعد لقضايا العنف القائم على
النوع االجتماعي
عملت البلدان في المنطقة العربية على الحد من العنف
القائم على النوع االجتماعي من خالل اإلصالحات القضائية.
ُ
فكلفت الشرطة القضائية في لبنان بالنظر في جميع قضايا
العنف المنزلي المرفوعة خالل فترة اإلغالق العام ،وأخذ
شخصيا .وفي ربيع ،2020
بدال من أخذها
اإلفادات
افتراضيا ً
ً
ً
دعا مجلس القضاء األعلى في لبنان إلى اتباع بروتوكوالت
افتراضية لتمكين المشتكيات من رفع القضايا عبر البريد
اإللكتروني ،وبالتالي تسهيل اإلجراءات بهذا الصدد 1.وفي
تونس ،استخدمت أو حسنت األدوات اإللكترونية لرفع القضايا
أمام المحاكم وعقد جلسات االستماع أو اإلدالء بالشهادات
عبر الفيديو ،شأنها شأن خدمات المساعدة القانونية عبر
الهاتف واإلنترنت .وقد تم إصدار تعليمات وإرشادات حول
قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي 2.وفي المغرب،
نشرت رئاسة النيابة العامة على موقعها اإللكتروني معلومات
كاملة لالتصال بجميع المحاكم في البلد ،بما في ذلك األرقام
المخصصة للشكاوى لدى مختلف المحاكم .كما أنشئت
منصات إلكترونية لكل محكمة ،لتتمكن الضحية من تقديم
3
شخصيا إلى المحكمة.
الشكوى دون الحاجة إلى الذهاب
ً
مالحظات:
 .1منظمة كفى UNDP and UN Women 2020b .2 .2020
UNDP and UN Women 2020b .3

الطوارئ الصحية الواسعة النطاق ،والتي غال ًبا ما ترتبط
بإغالق المدارس أو تدابير اإلغالق العام 138.وفي هذا
السياق ،أفادت دراسة في مصر عن ارتفاع مقلق في
حاالت العنف ضد األطفال خالل فترة اإلغالق العام في
ً
139
فضال عن ازدياد أعمال العقاب العنيف.
،2020
ّ
وفي جميع الدول العربية ،كثفت الحكومات
ومنظمات المجتمع المدني استجابتها للعنف المنزلي
المتزايد بسبب الجائحة .وقد رصد برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة 46
تدبيرا
ً
من تدابير االستجابة المتخذة للحد من العنف المنزلي
140
في المنطقة ،وهي تدابير اقتصرت على ً 11
بلدا فقط.
وشملت االستجابات الحكومية تكثيف الخدمات
المقدمة للناجين ،من خالل الخطوط الساخنة وغيرها
ً
مثال ،وتوسيع المالجئ ،وتنسيق
من آليات اإلبالغ
خدمات يسهل الوصول إليها ،وتوسيع نطاق تدابير
الشرطة والتدابير القضائية (اإلطار  ،)5.1وتقديم
الدعم النفسي 141.على سبيل المثال ،عززت دولة
فلسطين وتونس آليات الحماية من العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع االجتماعي ،مثل الخطوط
الهاتفية التي تقدم الدعم النفسي واالجتماعي للناجين
من العنف على مدار الساعة 142.وفي السودان ،أنشأت
فرقة عمل مخصصة لكوفيد 19-أول خط ساخن للعنف
94

القائم على النوع االجتماعي في البالد 143.باإلضافة
إلى ذلك ،استعانت تدابير أخرى بوسائل التواصل
االجتماعي والراديو والتلفزيون للترويج للخدمات
ونشر المعلومات عن تأثيرات الجائحة على العنف ضد
النساء .كما ّ
أعد االتحاد الوطني لنساء المغرب تطبي ًقا
على الجوال يُستخدم في كل البالد إليداع البالغات
ومعالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف
القائم على النوع االجتماعي.

العالقات في مكان العمل
تفاوتت درجة صرامة اإلقفال والقيود المفروضة على
أماكن العمل في منطقة الدول العربية خالل الجائحة.
فاعتبا ًرا من كانون الثاني/يناير  ،2021كان حوالي نصف
سكان المنطقة يعيشون في بلدان فرضت قيودًا كبيرة
على أماكن العمل بسبب الجائحة 144،مع العلم بأن حدة
ّ
تخف بحلول آذار/مارس  -نيسان/
هذه القيود بدأت
أبريل  .2022ففي الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر
والكويت ،انتقلت القيود المفروضة على أماكن العمل
من المستوى الثاني (إلزامية اإلقفال أو العمل من
المنزل) إلى المستوى األول (التوصية باإلقفال أو العمل
145
من المنزل) بالنسبة لبعض القطاعات أو فئات العمال.
التحول إلى العمل عبر اإلنترنت

على الصعيد العالمي ،كشفت القدرة على التحول إلى
العمل عبر اإلنترنت عن تفاوتات هائلة بين البلدان
المرتفعة الدخل وتلك المنخفضة الدخل  -حيث كان
باإلمكان تأدية وظيفة واحدة من أصل ثالثة وظائف
من المنزل في البلدان األولى ،مقابل وظيفة من أصل
 26وظيفة في األخيرة .كما كشفت عن تفاوتات داخل
البلدان نفسها ألنه كان باستطاعة العمال ذوي األجور
األفضل والدخل المرتفع العمل من المنزل أكثر من
146
سواهم.
في آذار/مارس  ،2021عندما كانت عمليات اإلغالق
العام شديدة الصرامة في العديد من بلدان المنطقة،
أفاد  10.1في المئة فقط من المشاركين في استطالع
للباروميتر العربي في سبعة بلدان بأنهم قادرون على
التحول إلى العمل من المنزل (الشكل  ،)5.8عل ًما بأن
هذه النسبة أعلى مما كانت عليه في أواخر عام
 147.2020وسُ جلت أعلى معدالت العمل من المنزل
في كل من لبنان ( 19بالمئة) والمغرب ( 17بالمئة).
وبالنسبة للنساء ،ارتفع معدل التحول إلى العمل من
ً
مقارنة بالرجال
المنزل ( 15في المئة) أكثر من الضعف
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( 7في المئة) ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن القطاعات
التي تعمل فيها الكثير من النساء أكثر مالءمة للعمل
من المنزل .وكانت التحوالت في أماكن العمل خالل
الجائحة بطيئة في العديد من البلدان العربية بسبب
هيمنة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،وغلبة
العمالة غير الرسمية ،والتفاوتات في البنية التحتية
لإلنترنت وقدرة الوصول إليها ،وهو ما أثّر على تجارب
مختلف فئات العمال.

العمل في محافظة السليمانية في العراق ،بسبب تأخر
حكومة اإلقليم عن دفع مستحقاتهم .وعلى المنوال
نفسه ،سلطت النقابة العامة ألطباء ليبيا الضوء على
عدم وجود أماكن لعالج األطباء المصابين بكوفيد19-
وعدم كفاية العالوات .وكذلك احتج العمال في
المستشفى األهلي في الخليل بالضفة الغربية على
عدم دفع رواتبهم.
العمال الوافدون

العاملون في مجال الرعاية الصحية

واصل العاملون في مجال الرعاية الصحية الذهاب إلى
أماكن أعمالهم خالل الجائحة .وغال ًبا ما كانت المالبس
والمعدات الواقية المناسبة غير متوفرة ،خصوصً ا
في بداية الجائحة ،ما أدى إلى تصاعد عدد اإلصابات
والوفيات في صفوفهم 148.وازدادت ً
أيضا مشكالت اإلجهاد
والصحة العقلية ،بخاصة بين العامالت في مجال
الرعاية الصحية .ففي استطالع شمل  209أطباء (25
في المئة منهم من النساء) يعملون في مراكز للرعاية
الصحية في دهوك بمنطقة كردستان في الع راق ،أفاد 79
ً
149
في المئة عن الشعور بإجهاد معتدل أو أعلى.
وفضاًل
عن ذلك ،كان العاملون في هذا المجال يعملون لساعات
تعرض بعضهم لالعتداء من قبل المرضى،
طويلة ،وقد ّ
150
كما حدث في مصر.
بيد أن العاملين في مجال الرعاية الصحية تكاتفوا
احتجاجً ا على ظروف العمل غير اآلمنة 151.فقد
احتجت النقابة الوطنية للممرضين التونسيين على
نقص المعدات الطبية المناسبة ،وطالبت بظروف عمل
الئقة .كما أضرب المهنيون الطبيون والصحيون عن

كبيرا من العاملين في
يشكل العمال الوافدون جز ًءا
ً
مجاالت الرعاية الصحية والتنظيف والعمل المنزلي
والزراعة وإنتاج األغذية والوظائف التي تضمن
152
استمرارية سالسل التوريد في منطقة الدول العربية.
وتنطبق هذه الحالة بشكل خاص على دول الخليج التي
153
تستضيف  75في المئة من العمال الوافدين في المنطقة.
وحتى قبل الجائحة ،كان العديد من الوافدين يعانون
من ظروف عمل صعبة .فقد كانت وظائف الكثير منهم
مؤقتة ومتزعزعة 154،وكان معظمهم يقيمون في مساكن
مكتظة ،وتجمعات مزدحمة .وفي أكثر األحيان ،ال تضمن
لهم شروط العمل حقوقًا ووسائل انتصاف كافية .ونظام
"الكفالة" الذي ينظم العالقة بين أرباب العمل والعمال
الوافدين ،هو نظام كفالة تقييدي يربط وضع العامل
155
األجنبي بصاحب العمل ،ما يجعله عرضة لالستغالل.
وأثناء الجائحة ،تقلصت فرص الوافدين في بعض
الحاالت على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي
والمياه النظيفة ،ما زاد من خطر إصابتهم بالمرض.
وفي حين ُخفضت أجور بعضهم ،لم ُتدفع أجور بعضهم
اآلخر خالل الجائحة .فقد عمدت بعض الشركات في

بناء مجتمعات متماسكة وتشمل الجميع
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البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية
إلى خفض األجور أو استبدال العمال الوافدين
156
بالمواطنين ،تماش ًيا مع مساعي توطين القوى العاملة.
ووف ًقا إلحدى الدراسات التي تتبعت التغيرات في آليات
حماية العمالة لغير المواطنين خالل الجائحة ،سعت
 9من أصل  37شركة في قطر والمملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة إلى تجنب دفع
األجور والمستحقات للعمال مقابل العمل المنجز قبل
الجائحة 157.وكان لتزايد مخاطر اإلصابة وانعدام أمن
158
الدخل تأثيرات نفسية شديدة على العمال الوافدين.
وعلى الجانب اإليجابي ،اتخذت عدة بلدان عربية
تدابير تهدف إلى تحسين أوضاع العمال الوافدين ،حيث
قدمت قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية المتحدة رعاية صحية مجانية لجميع العمال
ً
كاملة وكفلت
الوافدين ،وضمنت تقاضيهم رواتبهم
لهم أماكن إقامة وأغذية مناسبة خالل فترة اإلغالق
العام ،كما نظمت حمالت إعالمية متعددة اللغات،
وأنشأت خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العمال،
وأعفت من متطلبات تمديد التأشيرات 159.وكذلك،
ّ
عدل لبنان 160وعمان وقطر 161نظام الكفالة حيث تم
إلغاء شرط تأشيرة الخروج ،من جملة تغييرات أخرى.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتجه نحو
إلغاء نظام الكفالة 162.ولعل هذه التدابير تشير إلى
تحول السياسات الحكومية نحو معاملة أكثر مساواة
للعمال ،بغض النظر عن العرق أو النوع االجتماعي أو
اإلثنية أو الجنسية أو وضع اإلقامة .مع ذلك ،ال يزال
163
حظر النقابات يقف عائ ًقا أمام المساواة.
عمال الخدمة المنزلية الوافدون

تختلف خصائص عمال الخدمة المنزلية الوافدين بين
ً
مثال ،كان معظم عمال
بلدان المنطقة .ففي غرب آسيا
الخدمة المنزلية عام  2015من العمالة الوافدة (83
في المئة) ،بينما في شمال أفريقيا كان أكثرهم من
المواطنين ( 92في المئة) 164.وكان أكثر عمال النظافة
والمساعدة المنزلية من النساء ،بنسبة تتراوح بين
 88.3في المئة في المملكة العربية السعودية و 99في
المئة في األردن .وتشكل عامالت الخدمة المنزلية
المقيمات  93في المئة من عمالة الخدمة المنزلية في
اإلمارات العربية المتحدة ،و 80في المئة في لبنان،
و 25في المئة في األردن.
وفي أثناء الجائحة ،تدهورت ظروف عمل عمال
الخدمة المنزلية المقيمين ،وتضمّ ن ذلك زيادة عبء
عملهم أثناء فترات اإلغالق العام 165.وفي الواقع ،وثّقت
عدة تقارير إعالمية حاالت عنف وتحرش ضد عمالة
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الخدمة المنزلية ،ما يعكس على األرجح زيادة في
العوامل الضاغطة 166.وفي بعض الحاالت ،قام أصحاب
العمل ،الذين كانوا يعانون من الضغوط االقتصادية،
بحجز أو تأخير بعض مستحقات عمال الخدمة
المنزلية أو كلها أو إنهاء عملهم 167.كما خسر عمال
الخدمة المنزلية الذين فقدوا وظائفهم ً
أيضا أماكن
معرضين لخطر الترحيل .وازداد خطر
إقامتهم ،وكانوا ّ
اإلصابة بكوفيد 19-لدى العمال الذين انتقلوا إلى
المالجئ .وكان من شأن هذه العوامل أن جعلت عمال
الخدمة المنزلية أكثر عرضة لالستغالل واالتجار
169
بالبشر 168،كما زادت من ضغوطهم النفسية وقلقهم.
حقوق العمال

قبل الجائحة ،كانت منطقة الدول العربية تحل في
المرتبة الدنيا في تصنيفات مؤشر الحقوق العالمية
لالتحاد الدولي لنقابات العمال ،الذي يقيّم حقوق العمال
170
وحرياتهم ،بما في ذلك الحق في تكوين النقابات.
ويستند المؤشر إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
وال سيما اتفاقي َتي منظمة العمل الدولية رقم  87و،98
وإلى االجتهادات القضائية التي وضعتها آليات اإلشراف
التابعة لمنظمة العمل الدولية .وقد استمر هذا االتجاه
عام  ،2021حيث سجلت المنطقة درجة  4.5على
مقياس من درجة ( 1انتهاكات متفرقة) إلى ( 5عدم
وجود حقوق للعمال).
تضمنت التدابير اإليجابية التي اتخذتها الحكومات
لحماية العمال خالل الجائحة ما يلي:
• إلزام أصحاب العمل بدفع إجازات العمال ،بما في ذلك
اإلجازات خالل فترة العزل الذاتي بسبب اإلصابة
بكوفيد( 19-الجزائر وجيبوتي واألردن وعمان وقطر
والمملكة العربية السعودية).
• تغطية الرواتب الكاملة والجزئية من خالل صناديق
المسرحين في القطاع الخاص
البطالة للعمال
َّ
(البحرين واألردن والمغرب والمملكة العربية
السعودية وتونس).
• توفير قروض بفائدة منخفضة أو صفرية من
المصارف التجارية للشركات الخاصة من أجل
تغطية كلفة الرواتب (إيران ولبنان واألردن وقطر).
المسرحين
• تقديم تعويضات حكومية للموظفين
َّ
171
(جيبوتي).
تعرضت
وعلى الرغم من هذه التدابير اإليجابيةّ ،
حقوق العمال النتهاكات ال تعد وال تحصى خالل
الجائحة .وبحسب االتحاد العربي للنقابات ،تشمل
بعض األمثلة الفصل التعسفي وتعليق دفع األجور
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من قبل الشركات الخاصة ،بحجة القيود المرتبطة
بكوفيد ،19-وذلك في القطاعات التجارية والزراعية
والصناعية ،في العراق واألردن والمغرب وتونس.
كما شهد الموظفون الحاليون والمتقاعدون في
القطاع العام ،في المغرب وتونس ،تخفيضات تعسفية
في األجور .وكان من الشائع ً
أيضا عدم كفاية تدابير
الصحة والسالمة المهنية ،فقد وجدت دراسة في
األردن أن أكثر من ثالثة أرباع ( 76.5في المئة) أرباب
العمل ،في قطاعات البناء والزراعة والخدمات ،ال
ً
وفضال
يطبّقون أحكامًا خاصة بالصحة أو السالمة.
عن ذلك ،جرى انتهاك الحق في التنظيم واالحتجاج،
ً
مثال مقاضاة الموظفين بسبب احتجاجهم في
فتمت
شركة الحديد والصلب الوطنية في مصر .أما في
البلدان التي تشهد النزاعات ،فأدت الظروف األمنية
واالضطرابات االجتماعية إلى تفاقم مظالم العمال.
باختصار :قبل الجائحة ،أدى عدم تكافؤ فرص
الحصول على الخدمات التعليمية والصحية ،واختالل
موازين القوى داخل المجتمع المحلي واألسرة ومكان

العمل ،إلى تقويض التماسك االجتماعي والرعاية في
المجتمعات ،ما قلل من قدرتها على مواجهة الصدمة.
وفي أثناء الجائحةّ ،
هدد تزايد اإلقصاء عن الخدمات
الصحية والتعليمية بزيادة إضعاف التماسك االجتماعي،
في حين أدى تزايد عبء الرعاية وارتفاع معدالت
العنف القائم على النوع االجتماعي إلى زيادة أوجه
عدم المساواة بين الجنسين ،بينما أدى تضييق حقوق
العمال إلى زيادة ضعفهم ،وخصوصً ا العمال الوافدين.
ومع ذلك ،دفعت األزمة الحكومات إلى اتخاذ تدابير
إيجابية لزيادة إدماج الفئات المحرومة وحمايتها ،ومن
الممكن أن يمهد ذلك الطريق أمام إصالحات أكثر شموالً.
وبوسع الدول العربية أن تغتنم هذه الفرصة لتبتعد
عن اإلصالحات المجزأة التي كانت تنفذها في الماضي
وتضع التماسك والتضامن والرعاية االجتماعية في
صميم مساعي التعافي.
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ترتبط الهشاشة في وجه تأثي رات جائحة
ً
ارتباطا وثيقاً
وشدتها في جميع أنحاء الدول العربية
بوضع المنطقة باعتبارها أكثر منطقة في العالم تعاني
من ندرة المياه ،وتعتمد على الواردات الغذائية ،وتشهد
ارتفاعً ا في درجات الح رارة بوتيرة أسرع من المتوسط
العالمي بسبب تغير المناخ .وفي السنوات التي سبقت
الجائحة ،تأزمت هذه االتجاهات ،وشهدت تسارعً ا
غير مسبوق في التأثي رات المناخية ،وامتداد دورات
الجفاف ،وفقدان أسرع للتنوع البيولوجي وخدمات
النظم البيئية ،وارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي
وأمن الطاقة والمياه .وإذا لم ُتضبط هذه االتجاهات،
فستستمر في التسارع ،وتعيد بذلك تشكيل آفاق
التنمية وتطرح تحديات خطيرة أمام التعافي القادر على
مواجهة األزمات من الجائحة .لذا ،يعد تعميم الحلول
الخض راء في تدابير التعافي االجتماعي واالقتصادي في
المنطقة أولوية قصوى.
وبحسب ما أشار تقرير التنمية البشرية العالمية
لعام  ،2020شكل انتهاك البشرية للحدود البيئية
للكوكب أحد األسباب الرئيسية ألزمة جائحة كوفيد-
 1.19فمع اشتداد الضغوط على النظم البيئية الطبيعية،
اتسعت قنوات انتشار الفيروس ،وتسارع انتشار األم راض
الحيوانية المصدر بين الحيوانات والبشر ،التي
تسببت بأكثر من  75في المئة من األم راض الجديدة
في العقود األخيرة ،بما في ذلك اإليبوال وفيروس نقص
المناعة البشرية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
ومؤخرا
(السارس) ،ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية
ً
جائحة فيروس كوفيد 2.19-وتشكل حاالت التفشي هذه
أمثلة على ما تنطوي عليه األزمة البيئية لمستقبل
الحضارة ،ويشكل االنتشار العالمي لفيروس كورونا وتأثيره
تذكيرا
المستمر والتراجع السريع في مكاسب التنمية،
ً
ً
صارخا بكيفية حصول التفاعل المعقد بين األشخاص
3
والكوكب في النظم المعقدة.
لن يكون كوفيد 19-آخر آخر تفشي مرضي كبير
في حياتنا .فمن المرجح أن تتزايد احتماالت ظهور أمثال
هذه التفشيات وتأثي راتها حتى العام  ،2030ما لم تتم
إعادة تشكيل مسارات التنمية وعالقتنا بالطبيعة .وبد ًاًل
من انتظار التفشي التالي ،ال بد من أن نعمل بشكل
عاجل لوقف الضرر الالحق بالنظم البيئية الطبيعية
وإزالته وإعادة تلك النظم إلى حالتها الصحية .وبقدر
ً
تعهدا بيئ ًيا ،فهو باألحرى عمل لمنع نشوب
ما يعد ذلك
األزمات ولحماية مكاسب التنمية التي حققتها البلدان
ً 4
بجهد جهيد مستقباًل.
وهناك العديد من أوجه التشابه بين جائحة
كوفيد 19-وتداعياتها وحالة الطوارئ المناخية واألزمة
البيئية األوسع التي يواجهها العالم ومنطقة الدول
العربية .فكلتا األزمتين لهما آثار اجتماعية واقتصادية

مدمرة ،تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة
وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة 5.تعرض ما يقارب ثلث
السكان العاملين في المنطقة العربية لخطر البطالة
المتزايد أو انخفاض األجور خالل الجائحة 6،فيما
يلحق تغير المناخ وسوء إدارة األراضي والمياه أض را ًرا
بالغة بالقطاعات االقتصادية الرئيسية في منطقة الدول
العربية ،ال سيما الزراعة ،مع ما يترتب على ذلك من
آثار طويلة األمد على األمن الغذائي وسبل عيش أكثر
7
من  50مليون شخص.
وكل من جائحة كوفيد 19-واألزمات المناخية هما
نتيجة لسلوك اإلنسان ،وقد فرضتا بدورهما تغيي رات
في أنماط الحياة ،من خالل العزلة االجتماعية والتدابير
الوقائية خالل الجائحة ،وبشكل جذري أكثر ،من خالل
النزوح والتغيي رات في استراتيجيات سبل العيش بسبب
األزمة المناخية .وكانت معالجة األسباب الرئيسية
لألزمات والتخفيف من آثارها من قبل المجتمع
والحكومات بطيئة 8.وغال ًبا ما تستند هذه االستجابات
المتأخرة إلى حسابات قصيرة األجل تتجاهل الحلول
الطويلة ،سع ًيا لتخفيف اآلثار بشكل فوري ولكن
ً
فشاًل في االعتراف
قريب المدى .وتعكس هذه الخيارات
بالشواهد العلمية ،ومواجهة المخاطر المتعددة األبعاد
بدرجة كبيرة ،التي تحدق بالعالم والمنطقة .وعلى ما
يبدو ،ال تتجلى اإلرادة السياسية في كامل صورتها إال
بعد وقوع خسائر اقتصادية أو بشرية كبيرة 9.كما
يتعين زيادة االستثمارات في التدابير الوقائية .ويتيح
بشكل أفضل بعد جائحة
المضي قدمًا في البناء
ٍ
كوفيد 19-فرصة مهمة للقيام بذلك.
كما هي الحال مع تغير المناخ ،أظهرت الجائحة أن
اتخاذ إج راءات متأخرة بشأن االستجابة والتعافي في
بلد ما ،يمكن أن يلحق ضر ًرا بجميع البلدان .وفي
ً
تهديدا عالم ًيا
حين كان حجم كوفيد 19-بوصفها
لصحة اإلنسان والتقدم االجتماعي واالقتصادي ،يتطلب
حلو ًاًل عالمية ،فإن عدة بلدان استجابت من خالل
نهج منكفئ داخل ًيا يعطي األولوية للبلد .وقد أدى هذا
النهج ،المتمثل بالقومية في توزيع اللقاح ،إلى إطالة أمد
الجائحة ،ما سمح بتحور سالالت جديدة وتوسيع نطاق
األثر االجتماعي واالنكماش االقتصادي في العديد من
البلدان .وكشفت االستجابات للجائحة عن عيوب في
التعاون الدولي إلدارة األزمات العالمية ،ورسخت العداء
الجيوسياسي بين البلدان المتقدمة والنامية ،ثم إنها ال
تتوافق مع التضامن العالمي والعمل الجماعي المطلوب
للتعافي من الجائحة ومعالجة حالة الطوارئ المناخية.
وفيما تمضي البلدان في مختلف أنحاء منطقة الدول
العربية قدمًا في العمل بعد جائحة كوفيد ،19-ولديها
فرصة لتعميم حلول التعافي األخضر في استراتيجيات
التعافي الخاصة بها ،بحيث تتمكن عمليات الحد
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من الفقر وإعادة بناء النسيج االجتماعي من مواجهة
مستقبل يتصف بتغيير بيئي متسارع 10.كما توفر
القمم العالمية األخيرة والقادمة حول أزمة الكوكب
فرصة مواتية لم راجعة هذه التحديات وتقديم حلول
ملموسة 11.وتشمل هذه التجمعات الدولية مؤتمر
األطراف ( )COPالقادم ومؤتمرات األمم المتحدة لتغير
المناخ التي ستستضيفها مصر عام )COP27( 2022
واإلمارات العربية المتحدة عام ،)COP28( 2023
وكلتاهما منصتان محوريتان لتلبية الحاجة إلى حلول
متكاملة ألزمات متقاربة.
ً
وقد أدرجت بعض البلدان في المنطقة حلواًل خض راء
ضمن تدابير التعافي الخاصة بها ،من خالل تحديد
إج راءات للحفاظ على الزخم في التحول إلى الطاقة
النظيفة ،بهدف توسيع االستثمارات في النقل والبنى
التحتية الخض راء ،وسد الفجوات في خدمات المياه
وإدارة النفايات ،ودمج حلول االقتصاد الدائري في التنمية
المحلية ودعم استعادة األنظمة البيئية ووضع تدابير
لصون األنظمة البيولوجية .ويمكن لتدابير التعافي
ً
ً
أشكااًل
تخطيطا صحيحً ا ،أن تولد
األخضر ،إذا خططت
جديدة ومستدامة من اإلي رادات؛ وتخلق فرص عمل
خض راء للنساء والشباب في المنطقة وتعزز قدرات كل
من المجتمعات والنظم البيئية في مواجهة األزمات التي
تعتمد عليها لتحسين حياة األشخاص وسبل عيشهم.

احتشاد المخاطر ونقاط الضعف
خالل العقد الماضي ،عرفت المنطقة احتشادًا غير
مسبوق بين األزمات ،إذ شهدت إحدى أسوأ دورات
الجفاف منذ ما يقارب ألف عام ،وتغي رات في األنظمة
منبثقة عن ثورات الربيع العربي ،وإحدى أسوأ حاالت
اندالع النزاعات والنزوح الجماعي في العصر الحديث،
وظهور متالزمة الشرق األوسط التنفسية (،)MERS
كبيرا لفيروس تاجي قبل جائحة
والتي تعد آخر تفش ًيا
ً
كوفيد .19-وتفاقمت كل هذه األزمات وتضخمت في
أزمة بيئية متسارعة.
ويشكل تغير المناخ أحد أكبر التهديدات للتنمية في
منطقة الدول العربية .وما لم يتم بناء القدرات التكيفية
بسرعة ،فسيقوض تغير المناخ التعافي الطويل األجل
من جائحة كوفيد 12.19-فدرجات الح رارة في المنطقة،
التي تشكل ً
أصاًل بؤرة ساخنة عالمية لمخاطر المناخ،
ترتفع بشكل أسرع من المتوسط  العالمي ،ويُتوقع أن
ترتفع بما يصل إلى  5درجات مئوية عن مستويات
ما قبل الثورة الصناعية بحلول العام  13.2100ويهدد
تغير المناخ بتقليل موارد المياه المتجددة في المنطقة
بنسبة  20في المئة بحلول العام  142030وتعريض
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ماليين األشخاص لخطر النزوح 15.كما يُتوقع حدوث
خسائر فادحة في صحة اإلنسان ،بحيث يتوقع البعض
أن تشهد المنطقة أعلى معدالت الوفيات المرتبطة
16
بالمناخ للفرد في النصف الثاني من القرن.
و أ ّدى التغير المناخي المترافق مع أزمات اجتماعية-
اقتصادية الذي شهده العالم خالل العقد الماضي إلى
مستويات غير مسبوقة من الضعف وانعدام االستق رار
في السنوات التي سبقت جائحة كوفيد 17.19-ففي
فترة ً 2010-2006
مثاًل ،التي سبقت االنتفاضات
العربية وتالقت مع آخر أزمة مالية عالمية كبرى عام
 ،2008شهدت المنطقة إحدى أسوأ موجات الجفاف
منذ ما يقارب ألف عام 18.واليوم ،يتزامن تغير المناخ
واألزمات االجتماعية واالقتصادية مرة أخرى ،فيما تواجه
المجتمعات الفقيرة والضعيفة تحديات خاصة ،بحيث
تهدد أزمة المناخ حياتها وسبل عيشها.
وال يزال عدد كبير من بلدان المنطقة يواجه أزمات
مطولة ناتجة عن الجفاف وانعدام األمن الغذائي والمائي،
حيث سجل عاما  2020و 2021درجات ح رارة من بين
األعلى في تاريخ المنطقة .كما اندلعت ح رائق هائلة في
الغابات وموجات جفاف حادة غير معهودة في الجزائر
ولبنان وسوريا ،إلى جانب تسارع وتيرة عواصف الرمال
والغبار التي تضرب المنطقة منذ زمن طويل وأس راب
من الج راد في شبه الجزيرة العربية ،تعزى جزئ ًيا إلى
التغير المناخي 19.وقد تأثرت البلدان الهشة والتي تدور
فيها نزاعات بشكل خاص بالتغير المناخي ،ما أدى إلى
تنامي الوعي في أرجاء المنطقة بالتهديد الذي يطرحه
20
على السالم واألمن والتعافي الطويل األمد من األزمة.
ويطرح تزامن حالة الطوارئ المناخية مع جائحة
كوفيد 19-واألزمات الناشئة األخرى مثل الحرب في
كبيرا للمنطقة ،لكن ال يجدر بصناع
أوكرانيا تحديًا
ً
الق رار التركيز على الجائحة والتغاضي عن تداعيات
التغير المناخي المتفاقمة .بل على العكس ،يجب
أن يكون ذلك التزامن بمثابة صيحة إنذار بطبيعة
األزمات المعقدة والمتعددة األبعاد التي تضرب المنطقة،
تعاف قادرة على
والحاجة إلى المضي قدمًا بمسارات
ٍ
مواجهة التغي رات المناخية وإعادة البناء بشكل أفضل
من خالل حلول متكاملة تواجه التغير المناخي
21
آن معًا.
والجائحة في ٍ
التحول إلى الطاقة المتجددة

في الواقع ،تمثل الجائحة وارتفاع أسعار النفط فرصة
لتسريع التحول األخض ر .فيما يحاول المجتمع العالمي
استيعاب المطالب المتشابكة إلعادة تنشيط االقتصاد
ومكافحة تغير المناخ ،ظهر زخم قوي للتنويع بما
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يتجاوز اقتصاد الوقود األحفوري وتسريع التحول إلى
الطاقة المتجددة والحلول الموفرة للطاقة 22.وكان قطاع
الطاقة المتجددة ،على وجه الخصوص ،نقطة إيجابية
منذ بداية أزمة كوفيد ،19-إذ كان الجزء الوحيد من
ً
نظرا لفعاليته من
سوق الطاقة الذي شهد نم ًوا
ملحوظاً ،
حيث التكلفة وقيمته االستراتيجية في االقتصادات
المحدودة الكربون بدرجة كبيرة 23.وعلى الرغم من هذه
االتجاهات ،تشكل الطبيعة الممتدة ألزمة كوفيد19-
واستم رار حالة عدم اليقين االقتصادي مخاطر على
التحول إلى الطاقة النظيفة عالم ًيا وفي منطقة الدول
العربية ،تتمثل في الهشاشة المحتملة في االستثمار
األجنبي والموازنات العامة والتمويل الخاص في قطاع
الطاقة المتجددة.
ويمكن أن يعتمد توسيع سوق الطاقة الشمسية ،في
إطار التعافي من أزمة كوفيد 19-وأزمات سعر النفط،
على بعض النجاحات التي تحققت في منطقة الدول
العربية في السنوات األخيرة .فمنذ األزمة االقتصادية
الكبرى األخيرة في  2009-2008وانتفاضات عام ،2011
وسعت العديد من البلدان استثماراتها في مجال الطاقة
المتجددة ضمن استراتيجياتها للتعافي .فقد نمت
قدرات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بعشرة
أضعاف خالل العقد الماضي ،إذ ارتفعت من قدرة
مجمعة تبلغ حوالي  0.5غيغاواط عام  2008إلى حوالي
 7.2غيغاواط بحلول العام  ،2018واستمرت باالرتفاع في
 24.2020-2019ومع ذلك ،يأتي حوالي  7في المئة فقط
من الطاقة اإلجمالية من مصادر الطاقة المتجددة ،و1
إلى  2في المئة فقط من الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح .وبالتالي ،فعلى الرغم من مكانة المنطقة كأكبر
مستقبل لألشعة الشمسية ،ال تزال قدرات االستفادة
من هذا األصل االستراتيجي في طور النشوء .غير أن
االتجاه التصاعدي خالل العقد الماضي يشكل تطو ًرا
إيجاب ًيا من شأنه توفير قاعدة يمكن البناء عليها في
السنوات القادمة.
وشكلت خطط العمل الوطنية للطاقة المتجددة،
أساسا
التي وضعت خالل السنوات القليلة الماضية،
ً
مه ًما لزيادة استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة.
فحال ًيا ،تؤسس األهداف الطموحة والسياسات المبتكرة
المعتمدة في أرجاء المنطقة قاعدة لجذب االستثمارات
الخاصة ،وإصالح دعم الطاقة وإقامة مؤسسات ومناطق
تنموية تعمل بالطاقة المتجددة 25.وقد حددت بلدان
المنطقة هدفًا تراكم ًيا يتمثل بإنتاج  190جيجاوات
من الطاقة المتجددة بحلول  ،2035وهو مستوى من
المتوقع أن يشكل  30في المئة من النمو العالمي
26
للطاقة المتجددة.
ويعزز النمو الذي حققته المنطقة على صعيد
القدرة اإلنتاجية من الطاقة المتجددة خالل العقد

الماضي تطلعاتها لالبتعاد عن نموذج التنمية القائم على
الوقود األحفوري ،و ّ
الحد من كثافة االنبعاثات الكربونية
الناجمة عن النمو ،وتوسيع قدرة حصول المجتمعات
المتضررة باألزمات على الطاقة .غير أن الحفاظ على
هذا الزخم القوي في إطار التعافي االجتماعي-االقتصادي
من كوفيد 19-سيتطلب تدابير إضافية بحيث ال تؤدي
هشاشة الدول االقتصادية أثناء خروجها من الجائحة
إلى خسارة مكاسب محققة بشق األنفس على صعيد
توسيع استخدام الطاقة الشمسية .ومن بين المبادرات
الجديدة التي تدرسها بلدان المنطقة الهيدروجين
األخضر ،المُ نتج بمصادر طاقة متجددة ،والذي يمكن
ً
ً
وبدياًل للوقود األحفوري.
نظيفا للطاقة
أن يوفر مصد ًرا
حماية األنظمة البيئية واستخدامها بطريقة مستدامة

لما كانت منطقة الدول العربية تفتقر إلى الموارد،
فحري بها الحفاظ على أنظمتها البيئية صونًا لصحة
المجتمعات ورفاهها .وكانت األنظمة البيئية في أرجاء
المنطقة ترزح تحت وطأة ضغوط متنامية خالل السنوات
القليلة الماضية .فأكثر من ألف نوع مهدد اليوم ،معظمها
"مهدد بشدة باالنق راض" 27.وقد تضررت المجتمعات
واألنظمة البيئية التي تعوّل عليها في كسب الرزق من
ج راء الضغوط المتنامية التي ال تستكين والناتجة عن
الحرب والتوسع العم راني والتصنيع وتغير المناخ.
تعرض األنظمة البيئية المتدهورة هذه األنواع
وال
ّ
28
للخطر فحسب ،بل تهدد صحة البشر ورفاههم.
فعندما تدهم الضغوط الموائل الطبيعيةُ ،تدفع الحيوانات
إلى االقتراب من المجتمعات البشرية ،ما يزيد خطر
انتقال األم راض الحيوانية المصدر .وبالتاليُ ،تعتبر
إج راءات تعزيز استخدام األنظمة البيئية وإدارتها بشكل
ّ
للحد من خطر تفشي األم راض
مستدام ضرورية
الحيوانية المصدر في المستقبل ،سواء على صعيد
المنطقة أو عالم ًيا.
وخالل إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة
كوفيد ،19-يجب إيالء األولوية لتحسين السياسات
والمؤسسات التي تحمي شبكات األمان البيئية ،التي
تضمن بدورها تنمية بشرية مستدامة في المنطقة،
ً
فضاًل عن الصحة والرفاه .وال ّ
بد من اتخاذ التدابير
الالزمة لتوفير حماية موسعة واستخدام مستدام
لألنظمة البيئية في أرجاء المنطقة ،بما في ذلك
نظم الوديان واألهوار والمستنقعات والواحات واألنظمة
البيئية الفريدة في المناطق الجافة والجبال والسواحل
بالمنطقة .حيث تضم هذه األنظمة األنواع المهددة في
ً
فضاًل عن األصول الضرورية لتوفير سبل
المنطقة
العيش في المجتمعات ورفاهها.
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ويجب تعزيز الشراكات الجديدة في المنطقة من
أجل الحفاظ على النظم البيئية واستخدامها بشكل
مستدام ،تحقي ًقا ألهداف عقد األمم المتحدة الجديد
إلصالح النظم البيئية الذي تم إطالقه عام  2021واإلطار
العالمي الجديد للتنوع البيولوجي المقرر ظهوره عام
 2022في مؤتمر األط راف الخامس عشر ()COP15
التفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي 29.من
أجل منع ووقف وعكس مسار فقدان التنوع البيولوجي،
يجب أن تحول البلدان في المنطقة تركيز سياسات
التنمية من توجه استخ راجي نفعي إلى حلول قائمة
على الطبيعة ،مع تبني إدارة معززة للنظام البيئي يمكنها
أن تولد فوائد مشتركة لسبل عيش المجتمع والصحة
واألمن المائي.

الحفاظ على المياه وإدارة النفايات

يُعتبر األمن المائي من أبرز أولويات المجتمعات وال
سيما بالنسبة إلى الفق راء .وقد أتت جائحة كوفيد19-
بمثابة تذكير صارخ بمحورية المياه في تعزيز قدرة
المجتمعات على مواجهة األزمات ،إذ إنها أسفرت عن
زيادة قدرها  5في المئة في الطلب على الماء ،في عام
 ،2020نتيجة لممارسات النظافة الصحية المتزايدة ،ما
أساسا 30.حيث
زاد الضغوط على إمدادات المياه النادرة
ً
ُ
ال يحصل الشخص العادي في المنطقة سوى على ثمن
المتوسط العالمي للموارد المائية المتجددة للشخص
الواحد ،في حين تعاني  18من أصل الدول العربية
البالغ عددها  22ندرة في المياه 31.كما يفتقر أكثر
من  70مليون شخص إلى إمدادات المياه المنتظمة
ً
في المنازل،
فضاًل عما يتجاوز  26مليون نازح سواء
داخل البلدان المتأثرة بالنزاعات أو منها 32.وتجدر
المالحظة أن معظم المسطحات المائية في المنطقة
عابرة للحدود ،ما يطرح تحديات إضافية على صعيد
إدارتها ويستوجب التعاون بين البلدان للحفاظ على
االستدامة .وقوّض نقص إمكانية الحصول على المياه
قدرة المجتمعات على منع انتشار كوفيد ،19-وقدرة
الم رافق الصحية على توفير خدمات الطوارئ .ويتسم
الوضع بالسوء الشديد في البلدان المتأثرة بالنزاعات،
حيث أدى تدمير األنظمة المائية إلى تفشي الكولي را
وأم راض أخرى.
كما ّ
يهدد نقص إمكانية الحصول على المياه تحقيق
ُ
عنصرا
أهداف التعافي األشمل ،حيث تعتبر المياه
ً
أساس ًيا في الزراعة والتصنيع وأنشطة الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم .فالطلب على المياه آخذ في االزدياد
في أرجاء المنطقة ،ومن المتوقع أن يبلغ العجز 75.4
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مليار متر مكعب بحلول العام  ،2030في ارتفاع كبير عن
33
مستوى  28.3مليار متر مكعب المسجل عام .2000
وبسبب الجائحة ،توجهت األنظار نحو خدمات
إدارة النفايات .فالحاجة إلى التخلص بشكل آمن من
النفايات الطبية ارتفعت بشكل كبير 34،إلى جانب
ازدياد استعمال معدات الحماية البالستيكية وتلك التي
تستخدم لمرة واحدة 35.فخالل العامين الماضيين ،جرى
استعمال مليارات األقنعة والقفازات في أرجاء المنطقة،
36
مما يهدد األنظمة البيئية في المياه العذبة والبحار.
ويجب إعطاء األولوية للحفاظ على المياه وإدارة
النفايات في إطار سياسات واستثمارات التعافي األوسع
نطاقًا ،والتي يجب أن تركز على تحسين إدارة المياه
وقدرات التخلص من النفايات وإعادة تدويرها في
جميع أنحاء المنطقة ،وعلى استعادة إمكانية الوصول
األساسية إلى خدمات المياه وإدارة النفايات ،في
المجتمعات المتضررة من النزاع .وأدى االستخدام غير
المستدام لألنظمة البيئية ،إلى جانب العجز المزمن
في الخدمات الرئيسية مثل إدارة المياه والنفايات،
إلى زيادة تعريض العديد من المجتمعات لمخاطر
تأثي رات الجائحة ،ووضع ع راقيل أمام التعافي القادر
على مواجهة األزمات .ويكتسي ذلك أهمية خاصة في
المجتمعات النازحة بفعل النزاع ،والتي يعتمد استئناف
مسارات التنمية فيها إلى إمكانية االستفادة من األصول
الطبيعية .ومع مضي البلدان قدمًا في خطط واستثمارات
التعافي ،يمكن أن يؤدي تحسين إدارة األنظمة البيئية
وإمكانية الحصول على المياه وخدمات إدارة النفايات
إلى بناء قدرة المجتمع على مواجهة األزمات ،واإلسهام
في استدامة التعافي االجتماعي واالقتصادي.
تحفيز التحول األخضر
تمثل استضافة المؤتمرين العالميين المقبلين التفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر
األط راف السابع والعشرين ( )COP27في مصر عام 2022
ومؤتمر األط راف الثامن والعشرين ( )COP28في اإلمارات
العربية المتحدة عام  )2023فرصة كبيرة للمنطقة
التخاذ إج راءات بشأن أجندة التعافي األخضر ،وتعزيز
السياسات الوطنية الجديدة من أجل دفع محركات
التغيير ،وتوسيع نطاق الشراكات والتمويل في سبيل
37
التحول األخض ر.
وثمة حاجة إلى سياسات طموحة للتحول األخضر
وإلى بسط نطاق التنفيذ من خالل توسيع الشراكات
والتمويل 38.ويمكن أن يؤدي دمج الحلول الخض راء في
سياسات وخطط التعافي إلى تقليل البصمة البيئية
لتدابير التعافي من األزمات ،وضمان قدرة النتائج

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

االجتماعية واالقتصادية على مواجهة المخاطر
المستقبلية الناجمة عن تغير المناخ والهشاشة
البيئية .وكما هو مذكور أدناه ،يشمل ذلك دمج حوكمة
المخاطر في المؤسسات الوطنية ودون الوطنية،
وتعميم التدابير الخض راء في ترتيبات التمويل الجديدة
لدعم التعافي االجتماعي واالقتصادي في القطاعات
الرئيسية.
وبدعم من وكاالت وب رامج األمم المتحدة ،وبنوك
التنمية المتعددة األط راف ،والوكاالت المانحة الثنائية،
والمستثمرين من القطاع الخاص ،وكيانات التمويل
العالمية مثل مرفق البيئة العالمي ،والصندوق األخضر
للمناخ ،وصندوق التكيف ،وصندوق البلدان األقل نم ًوا،
يمكن أن يظهر جيل جديد من مبادرات التحول األخضر
الموسع في السنوات القادمة ،لتحصين التعافي من
جائحة كوفيد 19-من صدمات المستقبل ،ومعالجة
المخاطر المتعددة األبعاد التي تواجهها المنطقة،
وتمهيد الطريق لمسارات تنمية جديدة قائمة على
دراسة المخاطر وقادرة على مواجهة األزمات.
تعزيز السياسات المناخية

تمثل الخطط المناخية للمساهمات المعززة المحددة
وطن ًيا ( )NDCالتي وضعتها البلدان في جميع أنحاء
ً
جديدا طموحً ا في
منطقة الدول العربية اتجا ًها
السياسات .وتعد المساهمات المعززة المحددة وطن ًيا
ً
خططا لالستثمار السيادي من أجل دعم التحول األخضر
وتحقيق الفوائد المشتركة من العمل المناخي من أجل
39
التعافي االجتماعي واالقتصادي من جائحة كوفيد.19-
وعلى وجه الخصوص ،مع تقدم البلدان بالمساهمات
ً
تمهيدا لمؤتمري األط راف السابع
المحددة وطن ًيا
والعشرين والثامن والعشرين ،فإن لديها فرصة لدمج
التكيف مع تغير المناخ في تدابير التعافي ،األمر الذي
يمكنها من أن تحمي التعافي من الصدمات المناخية
في المستقبل .وإلى جانب المساهمات المحددة وطن ًيا،
تبرز خطط التكيف الوطنية ( )NAPsفي جميع أنحاء
المنطقة ،بوصفها أدوات لتحديد األولويات ،من أجل
توسيع نطاق اإلج راءات واالستثمارات في البنية التحتية
القادرة على مواجهة تغير المناخ ،وحماية االستثمارات
االجتماعية واالقتصادية من آثار تغير المناخ ،في سبيل
التعافي من جائحة كوفيد .19-وهي تشمل تطوير حلول
الب رامج المتكاملة مع توضيح الفوائد المشتركة من العمل
المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن الحد
40
من الفق ر ،وتمكين الم رأة ،واألمن الغذائي والمائي.

إيجاد حلول تمويل مستدامة وقادرة على
الصمود في وجه تغير المناخ

برز التمويل المناخي بوصفه محو ًرا رئيس ًيا على مسار
اإلعداد لمؤتمري األط راف السابع والعشرين والثامن
والعشرين ،حيث دارت المفاوضات حول هدف تقديم
ً
البلدان المتقدمة
تموياًل قدره  100مليار دوالر سنويًا
إلى البلدان النامية كمتوسط بين عامي  2020و2025
ً
وتموياًل أكثر طموحً ا حتى بعد ذلك 41.وبصورة عامة،
يواجه العالم فجوة هائلة في التمويل المناخي تصل إلى
تريليونات الدوالرات ،ما يدعو إلى إقامة شراكات جديدة
وتقديم تمويل مبتكر لتسريع التقدم والبقاء ضمن
حدود الكوكب .ومن المهم أن تركز آليات التمويل
الجديدة على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية
لزيادة التمويل المستدام ومواءمته مع التعافي األخضر
من جائحة كوفيد 19-واألزمات األوسع التي يواجهها
42
العالم.
يمكن أن تولد حلول التمويل األخضر المعدة إعدادًا
ً
أشكااًل مستدامة من اإلي رادات ،وتخلق وظائف
صحيحً ا
خض راء جديدة لشباب المنطقة ،وتعزز القدرة على
مواجهة األزمات في المجتمعات والنظم البيئية 43.كانت
هذه خالصة رئيسية من استع راض السياسات التي
وضعت في أعقاب األزمة المالية العالمية في -2008
 44.2009ويُعد دمج مبادئ اإلشراف البيئي والعدالة
االجتماعية واالقتصادية في مجموعة السياسات
أساس ًيا ً
أيضا للتخفيف من أي آثار ارتدادية للسياسات
البيئية وضمان تكافؤ الفرص للجميع للمساهمة في
45
النمو االقتصادي.
يقدم الجدول  6.1لمحة موجزة عن ممارسات
التمويل المستدام األكثر شيوعً ا في بعض بلدان
المنطقة .وتسلط هذه الممارسات الضوء على جهود
البلدان المستمرة إلدراج حلول خض راء ضمن األسواق
المالية وتعزيز العائدات لتحرير المزيد من رؤوس
األموال لتمويل التحول األخضر بما يتماشى مع خطة
التنمية المستدامة لعام  2030واتفاق باريس واألطر
46
األخرى.
ً
تمهيدا لمؤتمري األط راف السابع والعشرين والثامن
والعشرين ،يجب أن تكون األولوية القصوى مواءمة
التمويل المستدام مع األهداف ذات األولوية المتعلقة
بالتكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على مواجهته.
ويمكن أن تشكل أجندات تنفيذ المساهمات المحددة
وطن ًيا وخطط التكيف الوطنية منصات لتحفيز
االستثمارات العامة والخاصة ،من أجل تحقيق التعافي

تسريع التحول األخضر

103

الجدول  6.1ممارسات التمويل المستدام في ست دول عربية
مصر

األردن

المغرب

البحرين

اإلمارات
العربية
المتحدة

المملكة
العربية
السعودية

التنمية المستدامة/استراتيجية النمو األخضر

●

●

●

●

●

●

إطار التمويل المستدام

●

●

●

●

●

المبادئ التوجيهية والتقارير البيئية واالجتماعية
واإلدارية

●

●

●

●

●

ابتكارات السوق المالية والسندات اإلسالمية

●

●

●

●

●

ابتكارات السوق المالية والسندات الخضراء

●

ممارسات التمويل المستدام

●

مبادرات التوعية والتعليم الخاصة بالتمويل المستدام

●

●

●

األطر التنظيمية الداعمة وقوانين الشراكات بين
القطاعين العام والخاص

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

المصدر :مبادرة التمويل الخاصة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة .2021

القادر على التكيف مع تغير المناخ .ويجب استكشاف
أوجه التآزر بين االستثمارات المناخية الجديدة
الموجهة نحو التعافي وأدوات التمويل العالمية التابعة
التفاق باريس ،مثل الصندوق األخضر للمناخ ،ومرفق
البيئة العالمية ،وصندوق التكيف ،وصندوق البلدان
األقل نم ًوا .وإلى جانب توسيع نطاق المساعدة على
شكل منح للمنطقة ،ستشمل خيارات التمويل المستدام
تعبئة استثمارات القطاع الخاص واسعة النطاق وتمويل
القروض الميسرة ،والتي يُتوقع أن تدفع بجزء كبير من
التعافي االجتماعي واالقتصادي من جائحة كوفيد.19-
ويمكن تعميم الحلول القادرة على مواجهة تغير
المناخ ً
مثاًل في عمليات ضخ رأس المال ومحفزات المالية
العامة ال رامية إلى تسريع تعافي الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،والقطاعات المعرضة لتغير المناخ،
والتي هي محور أهداف االنتعاش االقتصادي ،كالزراعة
والسياحة والبنية التحتية .ويتطلب ذلك شراكات
جديدة مع مؤسسات التمويل لدفع التمويل بالحجم
المناسب دع ًما للتحول إلى النهج الشامل لالقتصاد
بأكمله ،الذي تتوخاه المساهمات المعززة المحددة
وطن ًيا .وعند تنفيذ المساهمات المحددة وطن ًيا،
سيكون التركيز الرئيسي لالستثمارات الجديدة على
البنية التحتية ،وهي فرصة أساسية لتوسيع نطاق
الحلول القادرة على مواجهة تغير المناخ ،بحيث يمكن
للمدن والمجتمعات الساحلية ،من خالل البناء بشكل
أفضل وأكثر اخض را ًرا ،تحمل تأثي رات مناخية أكثر
تواترا وشدة في المستقبل .ويمكن ً
أيضا توسيع نطاق
ً
أدوات الحماية االجتماعية التكيفية بالتنسيق مع قطاع
التأمين لتوسيع منتجات التأمين المرتبطة بأحوال
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الطقس للمزارعين المعرضين للتأثي رات المناخية.
ستكون أسواق الكربون الجديدة بموجب المادة 6
من اتفاق باريس ذات أهمية استراتيجية لتوسيع نطاق
االستثمارات الخاصة ،بنا ًء على االتفاقات التي تم التوصل
إليها في مؤتمر األط راف السادس والعشرين ،كما يُظهر
ميثاق غالسكو للمناخ ،لمساعدة البلدان والصناعات
على إح راز التقدم في تعهداتها طويلة األجل المتعلقة
بصافي االنبعاثات الصفري للعام  47.2050ويمكن آلليات
التمويل المستدام ً
أيضا معالجة الديون المتصاعدة في
المنطقة ،من خالل مقايضة الديون بالعمل المناخي،
وهي أحد الخيارات للتعويض عن سداد الديون
باستثمارات محلية في الحلول القادرة على مواجهة
تغير المناخ 48.وما لم يتم دمج التكيف مع المناخ ضمن
التخطيط االستثماري للتعافي من األزمات منذ البداية،
يمكن أن يؤدي توسيع تدابير التعافي المالي واستئناف
النمو االقتصادي إلى ترسيخ أشكال غير مستدامة من
البنية التحتية والنمو وعرقلة تعافي المنطقة على
المدى الطويل.
توسيع نطاق اقتصاد الطاقة المستدامة

إلى جانب التكيف مع تغير المناخ ،تكمن األولوية
القصوى الثانية لتحفيز التحول األخضر في التوسع
السريع في اقتصاد الطاقة المستدامة 49.باإلضافة إلى
خطط العمل الوطنية للطاقة المتجددة ()NREAPs
وخطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة ( )NEEAPsالقائمة
ً
أصاًل ،تخلق المساهمات المعززة المحددة وطن ًيا ،المعدة
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ً
كبيرا .فقد رفعت البلدان في جميع أنحاء
حديثا ،زخ ًما
ً
المنطقة مستوى أهدافها المتعلقة بطاقة الكربون في
مساهماتها المعززة المحددة وطن ًيا ،في ظل توخي
توجيه مئات المليارات من الدوالرات نحو استثمارات
جديدة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حتى
العام  .2030وقد اعتمدت الكويت والصومال ،على
سبيل المثال ،للمرة األولى أهدافًا قابلة للقياس الكمي
للتخفيف من التأثي رات المناخية من خالل مساهماتها
المعززة المحددة وطن ًيا ،وضاعف األردن مستهدفه
للتخفيف من آثار تغير المناخ ،وسجل لبنان والمغرب
ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية المتحدة زيادات كبيرة من خالل المساهمات
المعززة المحددة وطن ًيا 50.كما قدم لبنان واإلمارات
العربية المتحدة التزامات من خالل تقارير الطاقة
الخاصة بهما في حوار األمم المتحدة رفيع المستوى
51
حول الطاقة لعام .2021
وسيتطلب تحقيق هذه الرؤية سياسات للحد من
مخاطر المستثمرين ،إلى جانب المؤسسات المحلية
والصناديق الوطنية وم راكز التميز التي يمكنها دعم
وتنظيم المسارات المنخفضة الكربون وتحفيز العمل
المحلي .يمكن لتدابير "إزالة المخاط ر" أن تقلل من
مخاطر السوق وتنقلها وتعوض عنها ،ما يساعد على
تشكيل موجز المخاطر-العائدات الذي يمكن أن يحفز
استثمارات القطاع الخاص على نطاق واسع للتعافي من
جائحة كوفيد .19-ويجب توسيع السياسات المالية
واألدوات األخرى للحد من مخاطر استثمارات الطاقة
المتجددة وحشد مستويات أكبر بكثير من التمويل
العام والخاص كقاعدة لتطوير وتوسيع سوق الطاقة
52
المتجددة الناشئة في المنطقة.
وينبغي اغتنام الفرصة لحشد تمويل الطاقة النظيفة
لتلبية احتياجات أف راد المجتمع الفق راء والضعفاء .ومع
كبيرا من النمو في المنطقة في مجال الطاقة
أن جز ًءا
ً
المتجددة خالل العقد الماضي كان في منشآت الطاقة
الشمسية الكبيرة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة
على المستوى الوطني ،ال تزال هناك فجوات كبيرة في
وصول الفق راء إلى الطاقة المستدامة .ويجب ،على وجه
الخصوص ،تعزيز حلول الطاقة الشمسية الالمركزية،
لدعم التعافي من جائحة كوفيد 19-في المجتمعات
الفقيرة والضعيفة ،ما يوسع نطاق إمكانية الحصول إلى
الطاقة للحد من الفقر ،وتدعيم سبل العيش والوظائف
الخض راء؛ ويسد فجوات الطاقة المزمنة في المجتمعات
الضعيفة ،ويحد من تلوث الهواء ،باعتباره المصدر
53
الرئيسي ألم راض الجهاز التنفسي والمخاطر الصحية.
ويمكن أن يكون لهذه التدابير أثر قوي ،على وجه
الخصوص ،في السياقات الهشة واألزمات ،كما هو الحال
في لبنان والصومال والسودان وسوريا واليمن ،حيث

تعجز أنظمة الطاقة التقليدية عن سد فجوة الطاقة
للمجتمعات الفقيرة والمعرضة لألخطار.
ويمكن أن تطور هذه المبادرات اإلج راءات المتخذة
خالل العقد الماضي وتوسع نطاقها في السياقات المتأثرة
بالنزاعات ،الستعادة الوصول إلى الطاقة المحلية من قبل
الشركات الصغيرة ،والم رافق الصحية ،والمدارس ،ولتلبية
احتياجات الري وسبل العيش الزراعية 54.فتنفيذ هذه
المبادرات على نطاق واسع ،واالنفصام عن الدعم عبر
ً
انتقااًل إلى أشكال أوسع من التمويل العام والخاص،
المنح
يمكن أن يساعدا البلدان على التقدم على طول مسارات
الطاقة المستدامة مع توليد منافع مشتركة من أجل
التعافي القادر على مواجهة األزمات المتقاربة.
تعميم حماية النظام البيئي

ثمة حاجة إلى سياسات وتمويل أكثر طموحً ا للتصدي
للمستويات المتزايدة من انعدام أمن الموارد وهشاشة
النظام البيئي .ويشمل ذلك وضع حلول السياسات
المتكاملة وإقامة االستثمارات الخض راء التي تحقق
فوائد مشتركة واضحة من االستخدام المستدام
لألنظمة البيئية ،لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ذات األولوية المتعلقة بالحد من الفقر وتمكين الم رأة
واألمن المائي 55.كما يجب أن تستند االستثمارات
الجديدة ،الموجهة نحو التعافي ،إلى أدوات التمويل
التابعة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي القادم المقرر
اعتماده في مؤتمر األط راف الخامس عشر لألط راف
في اتفاقية التنوع البيولوجي عام  .2022ويجب أن
تؤكد هذه األدوات على الحاجة إلى شبكة أمان بيئية
لحماية األنواع واألنظمة البيئية المهددة باالنق راض،
واستعادة األصول الطبيعية ووظائف األنظمة البيئية
األساسية ،والحفاظ على سبل عيش المجتمع وصحته،
والحد من مخاطر تفشي األم راض الحيوانية المصدر
في المستقبل.
ويقدم استكشاف استثمارات التعافي الجديدة فرصة
لتعميم تدابير حماية األنظمة البيئية في مخصصات
التعافي المالي في القطاعات المعتمدة على الموارد،
مثل الزراعة والسياحة والصناعة والتصنيع .وتشمل
اآلليات الجديدة المستندة إلى السوق التي يجب
م راعاتها :منهجيات الدفع مقابل خدمات األنظمة
البيئية ،وسياسات التمويل المستدامة لتوسيع نطاق
الحلول القائمة على الطبيعة ،وحشد االستثمارات
العامة والخاصة بما يحقق تعاف ًيا م راع ًيا للطبيعة من
جائحة كوفيد .19-ويشمل ذلك التوسع في استخدام
مقايضة الديون بالحفاظ على الطبيعة واألدوات ذات
الصلة بهدف تقليل أعباء الديون ،وفي الوقت نفسه
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زيادة االستثمارات لتعزيز االستخدام المستدام والحفاظ
على التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية واألمن المائي.
زيادة األمن المائي

ً
أيضا أن تعالج استثمارات التعافي الجديدة
يجب
الم راعية للطبيعة األزمات المتنامية لندرة المياه وإدارة
ً
تهديدا للتعافي
النفايات .حيث يمثل انعدام األمن المائي
المستدام ،في حين أن التوسع السريع في مصادر
النفايات الطبية وغيرها من النفايات سيشكل مخاطر
جديدة على األنظمة البيئية في السنوات القادمة .وما
لم تحسن الخدمات البيئية ،في إطار البناء بشكل
أفضل بعد األزمة ،فستوجد هذه المشكالت عقبات
أمام التعافي القادر على مواجهة األزمات .ويتعين إقامة
استثمارات في لجان وجمعيات إدارة المياه والنفايات
المحلية ،حتى تتمكن من تنشيط إدارة الموارد
المجتمعية بشكل أكثر فعالية ،وتعزيز مساهمة
خدمات المياه وإدارة النفايات في تعزيز قدرة النظام
البيئي على الصمود ،ودرء أزمات إدارة المياه والنفايات.
ومن شأن طرح الحلول المعدة وفق نهج تسلسلي
من القاعدة إلى القمة لتحديات إدارة المياه والنفايات
أن تحقق فوائد مهمة للقطاع غير الرسمي ،بحيث
يمكن أن تصبح االستثمارات الم راعية للطبيعة مصد ًرا
للتوظيف والوظائف الخض راء للشباب.
ويمكن أن يؤدي االستثمار في البنية التحتية للمياه
القادرة على مواجهة تغير المناخ ،وم راكز األبحاث
ومحطات الرصد لتحسين قاعدة المعرفة إلدارة المياه
والنفايات ،إلى تحسين حفظ المياه في القطاعات
الرئيسية ذات االستخدام الكثيف للمياه ،مثل الزراعة
والصناعة ،وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف
الصحي ،ودعم التوسع والتسويق التجاري ألنظمة
النفايات القادرة على مواجهة تغير المناخ وتحلية المياه
بالطاقة الشمسية ،وتعزيز األنظمة القائمة على عدم
إنتاج نفايات ،التي تقلل من النفايات البلدية والصناعية
وتعيد استخدامها وتدويرها .ويمكن أن تخفف هذه
التدابير من أعباء الصحة البيئية على المجتمعات
الفقيرة والضعيفة ،على وجه الخصوص ،الناتجة عن
االفتقار إلى إدارة فعالة للمياه والنفايات وعدم كفاية
ّ
تمكن
الوصول إلى الخدمات الصحية .كما يمكن أن
هذه التدابير ً
أيضا المجتمعات الفقيرة والضعيفة من
تكوين سبل عيش وم رافق صحية مستدامة طويلة
األجل.
ويمكن لالستثمارات في تحلية المياه بالطاقة
الشمسية أن تدعم الحلول المتكاملة التي تحقق
أهدافًا مشتركة تتعلق بالمناخ وأمن الطاقة والمياه في
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المنطقة .وتمثل منطقة الدول العربية حوالي  45في
المئة من طاقة تحلية المياه في جميع أنحاء العالم،
وتشكل اقتصادات شبه الجزيرة العربية النسبة
األكبر من ذلك .ولكن هناك حاجة إلى حلول أكثر
استدامة ،لتحل محل االعتماد المفرط على التوليد
المشترك القائم على الوقود األحفوري ،والذي يتطلب
ً
استخدامًا
كثيفا للطاقة لتحلية المياه 56.وقد قللت
عمليات تحلية المياه بالطاقة الشمسية وتقنيات
57
النانو من كثافة االعتماد على الطاقة في إنتاج المياه.
وبدأت محطات التحلية الشمسية والح رارية الهجينة
بالظهور في المنطقة 58.كما تعد إعادة استخدام مياه
الصرف الصحي أولوية استثمارية أخرى ،لتحقيق
االقتصاد األزرق .ويمكن توسيع نطاق إعادة استخدام
مياه الصرف الصحي ،التي اقتصرت حتى اآلن إلى حد
كبير على الزراعة والتعدين ،من خالل السياسات
والبنية التحتية الجديدة والتمويل الجديد 59.وتعد
ً
إعادة تشكيل المعايير االجتماعية ً
عاماًل رئيس ًيا
أيضا
في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ،كما
60
يتبين في األردن والمغرب.
كما يعد سد فجوة تمويل خدمات المياه والخدمات
البيئية األخرى في المنطقة ،في إطار التعافي من جائحة
كوفيد ،19-فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص .ومن
أجل إيجاد حوافز الغتنام هذه الفرصة ،تحتاج البلدان
إلى جيل جديد من السياسات التي تقلل من مخاطر
المستثمرين ،وتخلق بيئة مواتية لحلول التكنولوجيا
النظيفة .ويمكن للسياسات المكرسة إلزالة المخاطر
من االستثمارات الخاصة ،أن تؤمن منافع محلية ملموسة
للمجتمعات الفقيرة والضعيفة ،وتمكن الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم من قيادة التغيير نحو التعافي الشامل
واألخضر من الجائحة.
دعم العمل المحلي وتمكينه

سيتحدد الطريق إلى المستقبل عبر الجيل الجديد
من مبادرات التحول األخضر ،التي تعالج المخاطر
الممنهجة في المنطقة .وفي معرض بناء القدرات
المناسبة للعمل ،ال ّ
بد من التركيز على المستويين
المحلي وما دون الوطني وليس فقط على مقاربات
تقليدية إزاء المبادرات الوطنيةُ .
وتعتبر زيادة التركيز
على العمل على المستوى ما دون الوطني ،المترافق
مع حلول متكاملة قائمة على أساس المناطق لضمان
تعاف اجتماعي-اقتصادي محلي أخضر من كوفيد،19-
ٍ
الوسيلة األفضل لضمان قدرة البنية التحتية المحلية
الجديدة ومستويات معيشة األف راد القائمة على الموارد،
على الصمود في وجه أي آثار مستقبلية للتغي رات
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البيئية .وفي حين ُت ّ
عد القوانين والسياسات الوطنية
حول التغير المناخي والطاقة والنظم أساسية إلقامة
بيئة مناسبة للعمل المناخي ،وتحديد المسؤوليات
ذات الصلة ،تبقى السياسات والعمل المحلي ضرورية
لتحقيق النتائج على مدى السنوات القادمة وصو ًاًل لعام
.2030
وعلى الرغم من وجود ثغ رات في دمج الحلول
الخض راء ضمن خطط التعافي على المستوى الوطني،
تبقى الفجوات أكبر حتى على المستوى دون الوطني.
فالتحديات والفرص المرتبطة بمسائل مثل التغير
المناخي ،وإمكانية الحصول على الطاقة ،وانعدام األمن
المائي تتأثر ،إلى ّ
حد كبير ،بالسياقات والجهات الفاعلة
المحلية .وتدار معظم الخدمات البيئية التي يعوّل
عليها األف راد ،مثل الطاقة والمياه والخدمات المائية ،من
قبل حكومات محلية وتابعة لشركات عامة أو خاصة،
ً
ارتباطا وثي ًقا بفرص التحول األخض ر .فعلى
وترتبط
سبيل المثال ،تتأثر الحصص الضخمة من انبعاثات
الكربون واستعمال الطاقة بالسلوك االقتصادي المحلي،
على الرغم من أن كافة اإلج راءات المتخذة في المنطقة
المتعلقة بالتكيّف المناخي وإدارة المياه تقري ًبا ،ينبغي
أن تصمم لتناسب إلى ّ
حد كبير السياقات المحلية
الخاصة باستعمال األراضي وحدة الجفاف.
وتتحمل الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع عبء
تداعيات كوفيد 19-على الصعيد االجتماعي-االقتصادي
واالتجاهات السائدة على صعيد التغير البيئي .وعلى
الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية التعاون عن كثب
كي تتمكن منطقة الدول العربية من صياغة استجابة
فعالة على الصعيدين .مع ذلك ،يتمّ تنفيذ العديد
من مبادرات التحول األخضر في أنحاء المنطقة على
المستوى الوطني عمومًا من دون انخ راط محلي فعال.
فالمبادرات المحلية الجارية غال ًبا ما تكون منفردة،
كما أنه ناد ًرا ما تتمّ االستفادة من نجاحها لتحقيق آثار
أوسع نطاقًا.
نظرا الفتقار الحكومات المحلية إلى القدرة على
لكن ً
االنخ راط على أكمل وجه في قضايا مثل تغير المناخ،
وإمكانية الوصول إلى الطاقة ،وانعدام األمن المائي،
فغال ًبا ما ترى ذاتها طرفًا غري ًبا في عملية صياغة
استجابات السياسات وتنفيذها .لذلك ،فإن تحقيق
التحول األخضر ،من آثار جائحة كوفيد 19-إلى التنمية
الشاملة والمستدامة ،يتطلب تطوير القدرات المحلية
للحوكمة البيئية ،سواء لدى الكيانات الحكومية ،أو
لدى مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التي تؤثر
على صنع الق رار المحلي ،ومنها الحكومات المحلية
والهيئات التشريعية والهيئات اإلدارية والمجالس
البلدية والقروية والهيئات القبلية والمحاكم .واألهم
من ذلك أنها تشمل ً
أيضا األعمال التجارية المحلية

ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها مصادر لالبتكار
وجهات داعية للتغيي ر.
برز ً
أيضا التفاعل بين السلطات الوطنية والسلطات
المحلية كجانب رئيسي من التحضير لمؤتمري األط راف
السابع والعشرين والثامن والعشرين ،بهدف دعم الجهود
المحلية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه
على الصعيد العالمي وفي المنطقة .فاالستراتيجيات
واألهداف المنبثقة عن القمم العالمية تحدد من خالل
العمليات بين الحكومية على المستوى الوطني ،غير
كبيرا من أجندة
أن المسؤولين المحليين يقودون جز ًءا
ً
التنفيذ .ويشمل ذلك المساهمات المعززة المحددة
ً
حديثا ،والتي حددت رؤيا وطنية طموحة
وطن ًيا المعدة
وأنشطة مفصلة للعمل المحلي .وغال ًبا ما تعتمد القدرة
على تحقيق العديد من أهداف السياسات والتمويل،
في إطار المساهمات المحددة وطن ًيا وغيرها من األطر،
على الحوكمة المناخية المحلية .وال بد من تعزيز
القدرات المحلية في جميع أنحاء المنطقة ،لتوسيع
نطاق إج راءات التكيف والتخفيف المحلية وتسريع
التقدم نحو االلتزامات الوطنية واألهداف العالمية.
وتعد "المبادئ التوجيهية لتخطيط العمل المناخي
في المدن" ،التي وضعها موئل األمم المتحدة ،خير مثال
على طرق النهوض بأجندة العمل المحلي 61.حيث
تؤكد المبادئ على الحاجة إلى الطموح والشمولية
واإلنصاف ،وتدعو إلى أن تكون اإلج راءات المحلية
شاملة وقابلة للتطبيق وذات صلة بالمجتمع .ولكي
تنجح اإلج راءات المحلية في إطار المساهمات المحددة
وطن ًيا ،يجب أن تستند إلى المعرفة العلمية السليمة،
والمعرفة التقليدية المحلية ،واألهم من ذلك ،يجب أن
تكون العملية من اإلعداد إلى التنفيذ شفافة وخاضعة
للم راقبة .وقد حددت المبادئ التوجيهية عملية موصى
بها للعمل المناخي المحلي ً
أيضا ،بما في ذلك ضمان
القدرات والتفويضات اإلدارية والحكومية المحلية
المالئمة لتسهيل العمل المناخي ،وتحديد أهداف
التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته المصممة
خصيصا للسياق المحلي ،وتحديد اإلج راءات وسبل
ً
التنفيذ المحلية ذات الصلة ،ورصد النتائج وتقييمها.

نحو عقد جديد مع الطبيعة
تتمثل إحدى العبر الرئيسية المستخلصة من
الجائحة فيما يلي :تعتمد القدرة على حل األزمات
المعقدة التي تؤثر على العالم اليوم وتجنب األزمات
المستقبلية على القدرة على إعادة ضبط عالقتنا مع
الطبيعة .باإلضافة إلى األهداف المهمة المذكورة أعاله،
من توسيع سياسات التعافي األخضر والحلول التقنية،
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وتوسيع نطاق التمويل إلى النهوض بالعمل المحلي،
تمثل األزمة فرصة إلعادة النظر في طبيعة العقد
االجتماعي في المنطقة ونماذج التنمية األساسية التي
تواطأت بطرق شتى في تطور األزمة البيئية اليوم.
وكان التركيز التقليدي للعقود االجتماعية في
المنطقة منص ًبا على توفير وظائف القطاع العام،
وإعانات الغذاء والوقود ،والخدمات العامة المجانية
أو المدعومة في الكثير من األحيان مثل الصحة
والتعليم 62.لكن العقود االجتماعية أصبحت هشة
في جميع أنحاء المنطقة ،مع تراجع ثقة المواطنين
تركيزا متز ً
ً
ايدا على
بالدولة 63.وشهد العقد الماضي
إعادة تعريف االفتراضات األساسية التي تكمن وراء
العقود االجتماعية ،بما في ذلك طبيعة مؤسسات
الدولة والقيم العامة والمنافع العامة .وفي سياق
أزمة المناخ ،تدعو العديد من األصوات إلى إب رام عقد
اجتماعي جديد قائم على نموذج التنمية المرتكز
على الطبيعة وأنظمة المساءلة والعدالة والمواطنة
64
البيئية.
المساءلة والعدالة والمواطنة البيئية

كانت السيطرة على الموارد الطبيعية والبيئة أساسية
لضمان شرعية الدولة وسلطتها في المنطقة على مدى
عقود ،بحيث شكلت معالم أنظمة الحكم المركزية
المستبدة .وكانت سيطرة الدولة على الطبيعة أساسية
لترسيخ السلطة والثروة ،من خالل التأثير على السيادة
وأصول الحكم في المنطقة ،في حين تم تحديد الميثاق
االجتماعي في العديد من البلدان من خالل التوازن
بين سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية وتحويل تلك
الموارد إلى أصول اجتماعية اقتصادية .ويتمثل أحد
التحديات الخاصة في المنظقة في تأمين الوصول العادل
إلى الثروات الطبيعية للمواطنين العاديين والفق راء على
وجه الخصوص وفي تقاسم منافعها.
العدالة هي "نموذج المساءلة واإلنصاف في حماية
الحقوق والدفاع عنها ومنع المخالفات والمعاقبة
عليها" 65.ويميل الفق راء إلى العيش في مجتمعات ذات
أنظمة بيئية هشة .ويفتقر الفق راء ،الذين يعتمدون
بشكل كبير على الموارد الطبيعية في كسب الرزق،
إلى الوصول العادل إلى هذه الموارد أو فوائد استخدامها،
فيما يعانون بشكل غير متناسب من اآلثار السيئة
لتغير المناخ ،وفقدان النظم البيئية والتلوث .كما أنهم
المجموعة األقل قدرة على التعبئة ضد إساءة استخدام
السلطة والفساد وضد القوى األخرى المسؤولة عن
التنمية غير المستدامة 66.وبالنسبة إلى األشخاص في
العديد من المجتمعات الفقيرة والمهمشة ،يعد التدهور
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البيئي تحديًا لقدرتهم وقدرة الجيل القادم على تأمين
سبل عيش مستدامة وحياة صحية.
كما أشار المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني
بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان ،يواجه العالم خطر
الفصل العنصري البيئي ،حيث يستطيع األثرياء الدفع
للهروب من ارتفاع درجة الح رارة والجوع والنزاع بينما
يعاني الفق راء 67.ويعتبر تجنب هذه النتيجة أولوية في
منطقة الدول العربية ،التي تعد نقطة ساخنة للتغير
المناخي العالمي وأكثر مناطق الكوكب ندرة في المياه
وتعتمد على استي راد الغذاء ،وحيث يشعر الفق راء
أكثر من غيرهم باألزمة البيئية المتسارعة ،ما يحفز
ارتفاع مستويات عدم المساواة والتظلم االجتماعي .ما
لم يتم تطوير قدرات التكيف بسرعة في المجتمعات
الضعيفة ،سيصبح تغير المناخ والتدهور البيئي قري ًبا
المحرك الرئيسي لعدم المساواة بين بلدان المنطقة
وفي داخلها.
وبالنسبة للفق راء ،ال يعني تعزيز حرية الحصول
على الفرص زيادة االستهالك الشخصي وتحقيق أهداف
الرعاية االجتماعية فحسب ،بل ً
أيضا زيادة مساءلة
الحكومة والتحرر من أوجه عدم المساواة الناتجة عن
النظم ال راسخة والفاسدة الستغالل الموارد الطبيعية
واآلثار غير المتناسبة لتغير المناخ والتدهور البيئي.
وقد نشأت حركات من المجتمع المدني في جميع
أنحاء المنطقة انطالقًا من هذه القضايا ،بما في ذلك
تيار بيئي قوي تحت غطاء دعوات أوسع نطاقًا للمناداة
بحقوق اإلنسان والمساءلة .ويشمل ذلك المطالب
المتزايدة للقضاء على استغالل السلطة والفساد في
استخدام الموارد الطبيعية ،ودعوات إلى اتخاذ إج راءات
حكومية تضمن للنواحي المعيشية وسبل كسب
الرزق القدرة على مواجهة تغير المناخ والكوارث،
والتحرر من اآلثار السامة للصناعة والحرب ،وضمان
الحقوق لجميع األشخاص بالغذاء والماء والطاقة.
اليوم ،تظهر توقعات أعلى في جميع أنحاء المنطقة
إلعادة ضبط العقد االجتماعي حول استخدام الموارد
البيئية والتحكم فيها .كما تظهر روح جديدة من
المواطنة البيئية ،خصوصً ا لدى الشباب 68.وهي
مرتكزة على وعي أقوى بالعواقب بعيدة المدى
للمخاطر البيئية والشبكات العالمية المتصلة بشكل
متزايد .ويتم تعريفها من خالل الرؤية القائمة على
االستخدام األكثر فعالية وخضوعً ا للمساءلة وتشاركية
لألصول الطبيعية بوصفها منفعة عامة ،والحفاظ على
األنظمة البيئية لألجيال القادمة .ويعتبر بعض العلماء
نظرا للتصورات بطبيعتها غير
أن القضايا البيئية،
ً
السياسية ،توفر "مساحة سياسية بديلة" إلعادة تعريف
العقد االجتماعي 69.ولما كانت األزمة البيئية تؤدي إلى
عواقب مدمرة بدرجة كبيرة ،فقد تشتد االحتجاجات
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البيئية إلى حد كبير في السنوات القادمة.
ويعني اتخاذ إج راءات إزاء الظلم البيئي توسيع
إمكانية وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة
بالمخاطر البيئية المرتبطة باستثمارات التنمية،
والمشاركة في صنع الق رار بشأن استخدام الموارد
الطبيعية والبيئة .كما يعني الوصول إلى العدالة
واإلنصاف ،حيث يؤدي الفساد واستغالل السلطة
وانتهاك اإلج راءات القانونية الواجبة إلى آثار سلبية
على النظم البيئية والمجتمعات .ويُعد تعزيز أنظمة
وصول المواطنين إلى المعلومات والمشاركة والعدالة
خطوة أساسية إلعادة صياغة الميثاق مع الطبيعة
واالنتقال من الحوار إلى العمل على مسارات التنمية
القائمة على الطبيعة.
70

نموذج التنمية البشرية القائم على الطبيعة

في أعقاب الجائحة ،لم يعد من الممكن اعتبار
التنمية البشرية مجرد مشروع اجتماعي اقتصادي.
فقد أوضحت الجائحة عن كثب الطبيعة المتشابكة
لألنظمة البشرية والطبيعية ،وأدت إلى فهم التنمية
البشرية على أفضل وجه على أنها الخاصية الناشئة
نواح عديدة،
لنظام اجتماعي-بيئي متطور 71.ومن
ٍ
تبقي األطر المعرفية السائدة الكامنة وراء نظرية
التنمية البشرية ،والمستوحاة جزئ ًيا من مفهوم
التنمية باعتبارها حرية ،منحازة ضمن ًيا تجاه استغالل
الطبيعة ،باعتباره وسيلة للحد من تعرض اإلنسان
للمخاطر وتحقيق نتائج اجتماعية اقتصادية معينة.
ولكن تغير المناخ والهشاشة البيئية ،اللذين يشكالن
اليوم محركين رئيسيين لعدم المساواة والفقر،
يجعالن اليوم هذه المعادلة غير مكتملة ويظه ران
بصفتهما مصادر "لنزع الحرية" ،بما يهدد بعكس مسار
عقود من نتائج التنمية.
وكما ذكر تقرير التنمية البشرية العالمية لعام
 ،2020تمثل نماذج وسياسات التنمية الجديدة القائمة
على الطبيعة تحو ًاًل نحو توجه لألنظمة يستوعب
الطبيعة المعقدة ومتعددة األبعاد لمخاطر اليوم ،بما
يتجاوز وجهات النظر القطاعية واألحادية التقليدية
للتنمية البشرية .وال يقتصر جعل الطبيعة صلب
التنمية على االعتراف بقيمة تعزيز قدرة األنظمة
البيئية على الصمود في تحقيق التنمية المستدامة،
بل يتطلب مؤسسات تطلعية تكون أكثر قدرة على
التكيف والتحول عند بلوغ نقاط التحول االجتماعي
البيئي 72.ويمكن أن تمثل الجائحة نقطة التحول هذه،
بحيث تلهم بطرق جديدة للتفكير بالطبيعة والتنمية.
فتدهور النظم الطبيعية يؤدي إلى إحداث تحول عميق

في آفاق التنمية المستقبلية ،ما يزعزع مفاهيم التقدم
بحسب الوضع ال راهن ويكشف عن تناقضات عميقة
في سياسات وممارسات التنمية .وفي عصر تتسارع
فيه األزمات البيئية ،ال بد من إعادة تعريف وصف
التنمية البشرية لجعلها مناسبة للغرض المرجو.
وفي عصر التغير البيئي المتسارع ،ستتشكل مسارات
التنمية البشرية بدرجة أكبر من خالل مجموعة قوى
اجتماعية-بيئية ،بحيث تلعب النظم البيئية دورها
الخاص في قصة التنمية 73.وتنظر نماذج التنمية
البشرية القائمة على الطبيعة إلى النظم البيئية
باعتبارها عوامل تغيير ،مع وجوب م راعاة "المسارات
والنزعات والميول الخاصة بها" عند التفكير في
االتجاه المستقبلي وشكل سياسات التنميةُ 74.
وتظ ِه ر
األنظمة البيئية ،بما لها من قدرة على التحول ،قدرات
ذاتية التحكم بمكونات مختلفة تؤثر على بعضها
البعض وعلى نتائج التنمية البشرية بعدة طرق 75.وال
تقتصر إعادة النظر في التنمية البشرية بوصفها مرك ًبا
ً
عاماًل
اجتماع ًيا-بيئ ًيا على االعتراف بالبيئة باعتبارها
يجب م راعاته في الجيل الجديد من عملية صنع
السياسات المتكاملة ،بل ينبغي أن تقر بأن التنمية
البشرية هي خاصية نابعة من نظام اجتماعي-بيئي
أوسع ،وأن قوى الطبيعة غير الشخصية لديها مسارات
واتجاهات بحد ذاتها ،وأن لديها درجات معينة من
القدرة على الصمود وتقود العديد من نتائج التنمية إلى
76
حد كبير على غ رار األفعال البشرية.
ويعد تصور أشكال جديدة من التنمية البشرية
مهمة أساسية في البناء بشكل أفضل بعد الجائحة.
وسيكون الطريق إلى العام  2030إما مضطربًا بفعل
تواترا وشدة ،أو
األزمات البيئية والجائحات األكثر
ً
يمكننا إعادة ضبط مسارنا نحو التغيير التحولي وتعزيز
القدرة على الصمود .وفي ظل تسبب أزمة الكوكب اليوم
في تسريع وتيرة الجائحات وزعزعتها ألسس الحضارة،
فيتعين أن تصبح حقيقة ترابطنا مع المناخ والمحيط
ً
ً
جديدا
محركا
الحيوي ومكونات األنظمة البيئية األخرى
لسياسة التنمية.
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سلطت تأثيرات جائحة كوفيد 19 -الضوء على
التفاوتات االجتماعية ال بل عمّ قتها .كما ُتهدد بوقف
التقدم الذي حصل نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة أو عكس هذا المسار .وفي حين تصدت
جهود التعافي لبعض التحديات ،ال بد من بذل جهود
إضافية تنطوي على قدر أكبر من التنظيم واالستهداف
من أجل معالجة الدوافع الرئيسية ألوجه الضعف
وعدم المساواة في الدول العربية ،ومن أجل عكس
التفاوتات اآلخذة باالتساع بين الشعوب التي تتمتع
بتنمية بشرية عالية ،وتلك التي يُحت َمل أن تتخلف
عن الركب .ويمكن أن يؤدي اتباع ُنهج متعددة األوجه
وتنفيذ إصالحات جوهرية إلى وضع المنطقة على
المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وإيجاد بيئة أنسب تتيح لشعوب المنطقة التمتع
بحياة طويلة ،وصحية ،ومنتجة.
تتطلب إعادة التنمية البشرية في المنطقة إلى
المسار الصحيح ،كما أظهر التقرير ،أن تخضع
الحوكمة للمزيد من المساءلة وتتمتع بقدرة أكبر
على االستجابة ،وأن تتسم االقتصادات بالمزيد من
التنويع والتنافسية ،وأن تكون المجتمعات أكثر
ً
وتماسكا  -ويترافق كل ذلك مع
شمولية للجميع
التوجه نحو التعافي األخضر واالنتقال إلى النمو
المستدام.

نحو حوكمة خاضعة للمزيد من
المساءلة وأكثر قدرة على االستجابة
على الدول العربية أن تتعلم من األزمة الحالية
وتخطط للصدمات المستقبلية من خالل تقييم
المخاطر وإشراك شعوبها في األنشطة التي تقلل من
تهديد األزمات وتَ ّ
حد من تأثيراتها .وقد اختلفت
االستجابات لجائحة كوفيد 19 -وف ًقا آلليات الحوكمة
وقدرات االستجابة الصحية في البلدان .وسيؤدي
إصالح خلل التنمية في المنطقة اآلن إلى تسهيل
معالجة الصدمات في المستقبل.
تشكل جائحة كوفيد 19 -فرصة للبلدان لتقدير،
وتقييم ،وتنظيم ،وتقوية القدرات واإلمكانات وبناء
بنية مؤسسات فعالة تساعد المجتمعات على
التكيف ومواجهة الصدمات والكوارث في المستقبل.
ً
دواًل
وتتمتع بعض الدول العربية بهذه القدرة ،لكن
أخرى كثيرة تعيقها عدم الكفاءة المؤسساتية ،وعدم
جهوزية الحكومات ،وعدم ثقة الناس في المؤسسات
والحكومة.
بدأت الجائحة كحالة طوارئ صحية عامة سرعان
ما تدهورت إلى حالة طوارئ اقتصادية ،واجتماعية،

وإنسانية .لذلك ،ال يجوز أن تقع مسؤولية تنفيذ
تدابير االستجابة والتعافي على عاتق القطاع الصحي
وحده ،أو حتى على عاتق الحكومة وحدها .فال بد
من استجابة وإشراك المجتمع بأكمله ،وأن تتعاون
الحكومات مع الشركات الخاصة ،والمتطوعين
المدنيين ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمنظمات
الدولية .ويمكن أن تعيد الحكومات النظر في
استجاباتها للجائحة وعملية التعافي من خالل
االنتقال إلى نهج متكامل  -باستخدام مواردها
البشرية ،والمالية ،والطبيعية من أجل االستجابة
الحتياجات التنمية .ويمكن أن تؤدي زيادة الشراكات
بين الوكاالت الحكومية ،والبلديات ،والمنظمات غير
الحكومية ،والشركات الخاصة ،ونقابات العمال،
والجامعات ،والمواطنين بشكل عام إلى دعم التعافي
السريع والشامل.
نظرا لعمليات اإلغالق الحتواء جائحة كوفيد،19 -
ً
اعتمدت عدة حكومات العمل عن بُعد واألدوات
المناسبة لذلك عبر اإلنترنت من أجل ضمان
استمرارية الخدمات العامة واإلدارية .وكان التكيف
مع التعليم عن بُعد صع ًبا بشكل خاص بالنسبة
إلى الشباب الذين ال يتمتعون بسهولة الوصول
إلى اإلنترنت ،أو ال يملكون حاسوبًا شخص ًيا ،أو
ال يحظون بمساحة هادئة في المنزل .وتحتاج
البلدان إلى زيادة االبتكار ،والتحول الرقمي ،وتطوير
رأس المال البشري ،وسياسات التعليم عبر ربطها
بالتكنولوجيا االبتكارية ،وفي الوقت نفسه تطوير
مهارات المستخدمين وقدراتهم ،والوصول إلى
الجميع في المجتمع ،بما في ذلك الفئات المهمشة.
سرع الحكومات عملية رقمنة الخدمات
ويمكن أن ُت ّ
العامة واالقتصادات كجزء أساسي من االستراتيجيات
الوطنية ،مع القيام بالتزامات ووضع خطط تنفيذ
واضحة من أجل ضمان وصول الجميع إلى شبكة
اإلنترنت.
أدت النزاعات المستمرة إلى تقويض الثقة
االجتماعية والمدنية ،وترسيخ ثقافة العنف ،وتعطيل
المعايير االجتماعية والنظام االجتماعي .كما أنها
استنفدت قدرة المؤسسات واألنظمة على مواجهة
األزمات .ويمكن أن يرسي إنشاء عقد اجتماعي
جديد األساس ليس لتحقيق السالم الدائم فحسب بل
ً
أيضا لزيادة الثقة في العالقات بين الدولة والمجتمع.
ويُعتبر تعزيز الحوكمة الخاضعة للمساءلة في
أمرا أساس ًيا لتحقيق
الدولة والحكومات المحلية
ً
التعافي والتنمية البشرية المستدامة .ويتطلب
ذلك محاربة الفساد ،وزيادة الشفافية والمساءلة،
وترسيخ سيادة القانون مع احترام حقوق اإلنسان
وتعزيز اإلدماج .ويمكن أن تؤدي زيادة المشاركة
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الشعبية إلى إعادة بناء الثقة والشرعية السياسية
وتوطيدهما .كما قد تتح ّول الحكومات المحلية إلى
قاعدة لتنفيذ سياسات التنمية البشرية ،وتقديم
الخدمات ،والتخطيط التنموي من أجل مكافحة الفقر
وأوجه عدم المساواة.
ّ
تركز بلدان المنطقة جهود التعافي التي
يمكن أن
تبذلها على عملية بناء السالم ومنع نشوب النزاعات
من خالل تعزيز البنية المؤسساتية الوطنية لبناء
الثقة ،واإلدماج ،والتماسك االجتماعي .ويتطلب ذلك
تكثيف الدعم للعمليات التي تتيح الحوار الوطني
وتقوية قدرات تحليل النزاعات ومنع نشوبها ،بما
في ذلك التهدئة وإدارة الخالفات .وباإلضافة إلى
تقييم المخاطر العامة الناتجة عن األزمات والكوارث
اإلنسانية ،ال بد من أن تنظر الدول العربية في
مخاطر استنفاد الموارد والصراع اإلقليمي .وتتمثل
األولوية الرئيسية في استعادة السلم والحد من
النزاعات  -كشرطين مسبقين لتحقيق التعافي،
والقدرة على مواجهة األزمات ،والتنمية البشرية
المستدامة.

نحو اقتصادات تتسم بالمزيد
من التنويع والتنافسية
من أجل تحقيق المزيد من االستقرار في االقتصاد
الكلي ،يجب أن تتج ّنب الحكومات األوضاع المالية
غير المستدامة واعتماد إطار اقتصادي كلي أكثر
معاكسة للتقلبات االقتصادية على المدى المتوسط.
كما يمكنها إعادة تقييم اإلنفاق العام وتحسين
جمع اإليرادات ،عبر السعي إلى فرض ضرائب أكثر
تصاعدية على الدخل والثروة وتقليل التهرب
واإلعفاءات الضريبية قدر اإلمكان .ويمكن أن تتخلص
الحكومات من التدفقات المالية غير المشروعة.
وقد يضمن إطار السياسة المالية الموثوق استدامة
الدين العام بينما يتم العمل على التعافي االقتصادي.
وفي الواقع ،تستطيع أن تستمر السياسات المالية
في توفير تدابير موجهة قصيرة األجل من أجل
دعم األسر المعيشية والشركات المتضررة بشدة
تعاف أخضر ورقمي شامل
مع السعي إلى تحقيق
ٍ
للجميع .
على المدى المتوسط ،ال بد من أن تعالج الحكومات
القيود المفروضة على نمو القطاعات العالية
اإلنتاجيةُ ،
وتنشئ فرصً ا استثمارية تتجاوز نطاق
الهيدروكربونات ،وتعزز إنتاجية القوى العاملة
ّ
يركز نطاق
من خالل بناء المهارات .ويمكن أن
اإلصالحات الهيكلية المصممة وف ًقا لموقع كل بلد
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في مسار التنمية على المجاالت التي قد تحقق
مكاسب كبيرة في اإلنتاجية .واإلصالحات المهمة
بشكل خاص هي اإلصالحات الهيكلية التي يمكن أن
تعزز المؤسسات االقتصادية ُ
حسن بيئة األعمال
وت ّ
للنشاط االقتصادي القائم على السوق.
يتطلب دعم هذه الجهود تدعيم المؤسسات المالية
والضريبية العامة عبر وضع استراتيجيات واضحة
وميزانيات سنوية ومتوسطة المدى  -مع إعادة
ترتيب أولويات اإلنفاق العام الستهداف النفقات
االجتماعية واالستثمارية .ويمكن أن تضع البلدان
خارطة طريق لتنفيذ اإلصالحات المتتالية التي تأخذ
في االعتبار خصوصيات األنظمة القائمة  -بما في ذلك
نقاط قوتها ،وضعفها ،ومواردها ،والقيود المتعلقة
ً
فضاًل عن الروابط بين تصميم السياسات
بالقدرات -
وتنفيذها .ويمكن أن تزيد هذه اإلصالحات الكفاءة،
والفعالية ،واإلنصاف في اإلنفاق العام  -مع إعطاء
األولوية للنساء ،والشباب ،والمستفيدين األكثر
ً
ضعفا  -واالستثمار العام في القطاعات االجتماعية.
ً
وحان الوقت أيضا لبدء نقاش مرتبط بالسياسات
ً
عداًل وأوسع نطاقًا
حول اعتماد نظام ضريبي أكثر
ً
ً
ً
وفعااًل ،وشفافا.
وبسيطا،
يكون تصاعديًا،
تتطلب معالجة البطالة والتحديات األوسع نطاقًا
في أسواق العمل في المنطقة اعتماد نهج متعدد
األوجه يعالج أوجه القصور في العرض والطلب على
المدى المتوسط والمدى الطويلُ .
وتعت َبر السياسات
التي تزيد بشكل مباشر الطلب على القوى العاملة،
وهي المشكلة األكثر إلحاحً ا في سوق العمل في
أمرا أساس ًيا .ويمكن أن يشكل إنشاء فرص
المنطقةً ،
العمل في القطاع الخاص وتأمين ظروف عمل الئقة
 وهو أمر مهم من أجل جذب المزيد من النساءإلى سوق العمل  -جز ًءا من الجهد األوسع نطاقًا
الذي يهدف إلى زيادة المنافسة .ومن الضروري ً
أيضا
ً
خاصة عبر التوسع إلى الصناعات
تشجيع التنويع،
العالية اإلنتاجية ،وتخفيف االعتماد على القطاعات
ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل البناء ،التي
ُتنشئ فرص عمل مؤقتة فحسب وتكون معرضة
بشدة للصدمات االقتصادية.
من ناحية العرض ،سلطت جائحة كوفيد19 -
الضوء على أهمية المهارات الرقمية والحاجة إلى
المزيد من االستثمار في المهارات التقنية حتى
تتناسب مع الطلب على العمالة .ويستطيع أن يصمم
صانعو السياسات عملية تطوير مهارات العمال األكثر
ً
ضعفا في المجاالت ذات مستوى النمو المرتفع ،ال
سيما في االقتصادات الرقمية والخضراء ،وأن يدعموا
هذه العملية .كذلك ،يجب أن تستثمر الحكومات في
تعليم عالي الجودة يتوافق مع طلب السوق؛ وتوجيه
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سياسات التعليم نحو االبتكار ،والتكنولوجيا
المتقدمة ،والصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛
وسد الفجوة الرقمية بين المناطق الجغرافيّة،
وحسب النوع االجتماعي ،والطبقات االجتماعية
واالقتصادية.
من ناحية الطلب ،يجب إنشاء فرص جديدة
ً
تحديدا الشباب والنساء ،الذين يُعت َبرون
تستهدف
ً
ً
األكثر ضعفا في سوق العمل واألكثر مياًل إلى
الخسارة خالل الصدمات االقتصادية .كما يجب أن
ّ
تقدم الحكومات الحوافز لخلق فرص العمل ،بموازاة
تطوير البنية التحتية لقطاع االتصاالت.
على المدى المتوسط والبعيد ،يمكن أن تتبنى
الحكومات ُن ُهجً ا شاملة على صعيد السياسات من
أجل تحديد الحلول العملية لمعالجة الثغرات
والقيود في بيئة األعمال وتعزيز قدرة الشركات
على مواجهة الصدمات المستقبلية .وفي سياق
التعافي ،بإمكان الحكومات وأصحاب المصلحة
الرئيسيين في المنطقة إيالء اهتمام أكبر للعوامل
الحقيقية التي تقوّ ض تطور الشركات بالغة الصغر،
والصغيرة ،والمتوسطة ،ونموها .سيحتاج تطوير
مناخ األعمال التنافسي ،والديناميكي ،والعادل إلى
تحسين الحوكمة (بما في ذلك إدارة الضرائب
وقوانين المشتريات العامة) ،ومعالجة واقع األعمال
غير الرسمية ،وزيادة وصول المشروعات الصغرى،
والصغيرة ،والمتوسطة إلى الخدمات المالية وغير
المالية .كما ستحتاج إلى معالجة الفساد وتنظيم
المنافسة لمنع الممارسات االحتكارية .وبالمثل،
تحتاج الحكومات إلى زيادة جهودها لتعزيز وصول
المشروعات الصغرى ،والصغيرة ،والمتوسطة إلى
األسواق من خالل استغالل إمكانات السوق المحلية
وتحسين قدراتها على التصدير.
ُ
وتعتبر معالجة العوائق التي تحول دون نمو
المؤسسات ،واالستثمار في الرقمنة (بما في ذلك
العمل عن بُعد والمبيعات اإللكترونية) والبنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،وتقديم الدعم
لالبتكار ،وتطوير التكنولوجيا ،من أهم األسس التي
يمكن أن يُبنى عليها التعافي والتكيف مع بيئة
األعمال المتغيرة .وقد أظهرت جائحة كوفيد19 -
الحاجة الماسّ ة في عدة بلدان من المنطقة إلى
الشروع في برنامج طموح للرقمنة واالبتكار والسعي
إلى تحقيق النمو األخضر والشامل للجميع.
كذلك ،يمكن أن تصبح أنظمة الحماية االجتماعية
أكثر تحويلية بدال ً من أن تستند إلى برامج
الحواالت النقدية التقليدية .وفي حين ينبغي تغطية
السكان غير النشطين اقتصاديًا ،مثل كبار السن
واألطفال ،بحماية اجتماعية كافية ،يجب تطوير

برامج التوظيف ودعم إنشاء المشروعات .كذلك،
يجب توفير التدريب للمستفيدين من المساعدات
ّ
يتمكنوا من الحصول على وظائف
االجتماعية كي
الئقة .ويمكن أن تكون الحماية االجتماعية
خضراء ومستدامة بيئ ًيا من خالل تشجيع وتمويل
المؤسسات وخلق فرص العمل في القطاعات
الخضراء .كما يعد توسيع نطاق التأمين االجتماعي
أمرا
ليشمل العاملين في القطاعات غير الرسمية
ً
بالغ األهمية ،وسيقلل من نقاط الضعف على المديين
المتوسط والبعيد .ينبغي اعتبار الحماية االجتماعية
بمثابة استثمار اجتماعي ويجب أن يكون مدى
التغطية والكفاية بنفس أهمية استدامتها المالية.
كما يجب بذل المزيد من الجهود الستكشاف
خيارات مبتكرة لتمويل المساعدة االجتماعية ودعم
التأمين االجتماعي.

ً
ٍ
تماسكا وشاملة للجميع
مجتمعات أكثر
نحو
ً
منعطفا حاس ًما
يمكن أن توفر جائحة كوفيد19 -
للتوقف عن تنفيذ اإلصالحات الجزئية ونموذج
ً
سائدا في العقود الماضية،
التنمية المحدود ،كما كان
واعتناق نموذج تنمية يشمل وينصف الجميع ،ويضع
التماسك االجتماعي ،والتضامن ،والرعاية في صلب
جهود التعافي .وسيؤدي ذلك إلى تعزيز القدرة على
مواجهة األزمات داخل المجتمعات في الدول العربية
حمل الصدمات المستقبلية  -ويمكن أن يشكل
ل َت ُّ
األساس إلنشاء عقود اجتماعية جديدة  -وذلك بهدف
دعم التنمية البشرية .ويتطلب إحراز التقدم لبناء
مجتمعات متماسكة وشاملة للجميع اعتماد نهجً ا
ً
شاماًل يتصدى لالنقسامات ،ويستثمر في الرعاية
والخدمات االجتماعية ،ويبني التضامن؛ مع اتباع
خمس أولويات للعمل.
ً
أواًل ،ال بد من االستثمار في الرعاية االجتماعية،
والرعاية الصحية ،والتعليم ،الذين ي ّ
ُشكلون حجر
الزاوية لبناء الثقة والتضامن ،من خالل إجراء
اإلصالحات الالزمة لتحقيق المساواة في الوصول إلى
الخدمات االجتماعية ومعالجة العوامل التي تستبعد
ً
ضعفا ،ومعالجة الفساد ،وزيادة
الفئات األكثر
مشاركة المجتمعات المحلية داخل البلدان.
زادت جائحة كوفيد 19 -من استبعاد الالجئين،
والعمال الوافدين ،والنساء ،والفقراء عن الخدمات
الحيوية ،ما قد يُؤ ّدي إلى زيادة عدم المساواة
وتعميق االنقسامات االجتماعية .لذا ،يمكن أن تعطي
االستثمارات العامة األولوية للمناطق التي تعاني من
النقص في الخدمات والفئات المستب َعدة تقليديًا.
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أما إدراج العمال الوافدين والالجئين في عمليات
االستجابة الصحية وبرامج التلقيح الوطنية ،فقد
ً
شمواًل .ويمكن
يم ّهد الطريق لسياسات اإلدماج األكثر
ّ
تقدم دول الخليج الخدمات الصحية األساسية
أن
للمقيمين كلهم .وتستطيع البلدان المتوسطة الدخل
أن تخفف من االعتماد على الرعاية الخاصة وأن
تستثمر في الرعاية الصحية العامة العالية الجودة.
أما في البلدان المتأثرة بالنزاعات ،فيمكن أن تتفادى
الجهات الفاعلة في اإلغاثة اإلنسانية األنظمة الصحية
الموازية من خالل تعزيز األنظمة الصحية الوطنية
لتشمل الالجئين وبناء قدرات العاملين الوطنيين في
مجال الصحة.
بإمكان الحكومات ً
أيضا توسيع نطاق التعليم العام
للوصول إلى الطالب المهمشين وسد الفجوة الرقمية
من أجل التصدي إلقصاء الطالب في المناطق الفقيرة
ً
ً
وخاصة الفتيات واألطفال
جدا ومجتمعات النازحين،
ذوي اإلعاقة .و ُي َع ّد ترميم العالقات بين الطالب ،وبين
أمرا
الطالب والمعلمين ،وبين المدارس والمجتمعات ً
ضروريًا لتحسين جودة التعليم على المدى البعيد.
ثان ًيا ،ال بد من االستثمار في مبادرات التماسك
االجتماعي ورصد واتخاذ اإلجراءات ضد كافة
أشكال التمييز والممارسات الضارة والعنف ،بما في
ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي في األماكن
الخاصة والعامة وعلى اإلنترنت.
ً
كان التماسك االجتماعي في المنطقة هشا  -ال
ّ
ظل النزاع بين النازحين والمجتمعات
سيما في
المضيفة  -والثقة بين األشخاص كانت متدنية.
ً
تمييزا
وعلى الرغم من أن السكان المهجرين واجهوا
ً
مرتبطا بجائحة كوفيد ،19 -مثل العنف الجسدي
تحرك األفراد
والخطاب العنصري في بعض األماكن،
ّ
ّ
والمجتمعات المحلية لمواجهة الجائحة ،وقدمت
الشبكات االجتماعية يد العون لتخفيف األثر الناتج
على المحرومين.
يمكن أن تعزز الحكومات تعاونها مع منظمات
المجتمع المدني وتفتح المجال أمام المشاركة
المدنية من خالل إصالح القوانين التي تقيّد
أنشطتها والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات ،ومن
خالل توسيع مبادرات التماسك االجتماعي التي
تعطلت على مدى العامين الماضيين .ويمكن أن
تزيد الحوارات الوطنية التفاهم بين مختلف الفئات
المجتمعية .وقد تساهم الروايات اإليجابية حول
مساهمات النازحين والالجئين في المجتمع في
ّ
التصدي ألي خطاب تمييزي رسمي وغير رسمي.
كذلك ،يمكن جمع البيانات لرصد انتشار العنف،
والتمييز ،ووصمة العار ،والعنف القائم على النوع
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االجتماعي من أجل تعزيز آليات الشكاوى وخدمات
االستجابة في المناطق التي يرتفع فيها مستوى
الخطورة .ويمكن أن تعطي الحكومات ومنظمات
المجتمع المدني األولوية للخدمات الشاملة التي
تهدف إلى منع العواقب الناتجة عن العنف القائم
على النوع االجتماعي واالستجابة لها ،باإلضافة إلى
توفير الحماية.
أدت وسائل التواصل االجتماعي خالل انتشار
كبيرا في الحفاظ على
جائحة كوفيد 19 -دو ًرا
ً
العالقات االجتماعية ،فأبقت الناس على اطالع دائم
بالمعلومات الهامة ،وس ّهلت العمل التطوعي ،ووفرت
المنصات لتأمين استمرارية الخدمات األساسية .لكن
االنتقال إلى المنصات الرقمية كان له تكلفة .فأدى
االعتماد المفرط على وسائل التواصل االجتماعي
إلى استبعاد المجتمعات المحرومة التي لم تكن
تتمتع بإمكانية الوصول إليها ،وهي تشمل الكثير
من النساء ،كما نشرت بعض المساحات على وسائل
التواصل االجتماعي معلومات خاطئة ،حتى أنها
حرضت على العنف ضد الم رأة على اإلنترنت.
يمكن أن تعمل الحكومات على تضييق الفجوة في
الوصول إلى وسائل التواصل االجتماعي بين الرجال
والنساء وعبر الفئات االجتماعية واالقتصادية،
وتوفير أكثر من مجرد البنية التحتية .ويمكنها زيادة
المعرفة الرقمية واإلعالمية والتوعية بشأن مخاطر
استخدام وسائل التواصل االجتماعي .ويمكنها ً
أيضا
أن تطور األنظمة السيبرانية وسياسات االستجابة
وخدماتها من أجل حماية األشخاص الذين قد
يتضررون من العنف السيبراني القائم على النوع
االجتماعي والقيم الثقافية التي تستبعد النساء.
ً
ثالثا ،ال بد من إزالة القيود المفروضة على
المشاركة المدنية واالنتساب إلى النقابات في مكان
العمل ،من أجل زيادة الحماية الموفرة لكافة العمال،
بمن فيهم الوافدون والالجئون ،وذلك للحد من
أوجه ضعفهم.
أدت موروثات الحماية غير الكافية للعاملين،
والتمييز ضد العاملين الوافدين ،والقيود المفروضة
على االنتساب إلى النقابات والحريات المدنية ،إلى
تعرض الكثير منهم للخطر في فترة انتشار جائحة
ّ
ُّ
كوفيد .19 -وقد أدى تركز العاملين الوافدين في
مجاالت العمل الضروري ،إلى جانب عالقات العمل
التمييزية قبل الجائحة ،إلى تعريضهم للمزيد من
االنتهاكات .كذلك ،كان العاملون الوافدون أكثر
ً
فضاًل عن
عرضة لإلصابة بالعدوى والقلق والتوتر،
خفض األجور وتدني فرص الحصول على الرعاية
الصحية.
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بإمكان الحكومات ومنظمات المجتمع المدني
العمل معًا للسماح بحرية تكوين الجمعيات وإزالة
قيود المفاوضة الجماعية .كما يمكن أن تعزز سبل
االنصاف من الظلم والتمييز ،وإدراج العمال الوافدين
في قوانين العمل لكافة القطاعات التي يتركزون
فيها ،مثل العمل المنزلي والزراعي.
رابعًا ،ال بد من معالجة عدم توازن القوى في
األسرة من خالل إصالح القوانين التمييزية حسب
كاف في سياسات
النوع االجتماعي واالستثمار بشكل
ٍ
ُ
الرعاية والخدمات التي يمكن أن تفيد المرأة.
تتمثل أبرز تداعيات جائحة كوفيد 19 -على
ً
خاصة
العالقات األسرية في ازدياد أعمال الرعاية،
لدى النساء ،وزيادة العنف المنزلي .فأدى عدم إعطاء
أعمال الرعاية مكانة مهمة ضمن أولويات السياسات
وقلة االستثمار في قطاع الرعاية قبل الجائحة إلى
إفساد رفاه مقدمي الرعاية غير مدفوعة األجر
وإضعاف إمكاناتهم .وازداد االفتقار إلى الوقت لدى
النساء بسبب تحمل عبء غير متناسب من أعمال
الرعاية غير مدفوعة األجر ،وتعرضت سالمتهن
للخطر بسبب ارتفاع نسبة العنف المنزلي.
ّ
ً
شمواًل في اقتصاد الرعاية
يتطلب اتباع نهجً ا أكثر
إعطاء األولوية لخدمات الرعاية االجتماعية،
والسياسات الصديقة لألسرة ،وتغيير األعراف
االجتماعية ،وجمع البيانات بشكل منظم حول
أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر .ويمكن أن تطبّق
الحكومات سياسات الرعاية وإصالحات قانونية ،مثل
إعطاء إجازة والديّة وتوفير المرونة في العمل .كما
يمكنها توسيع نطاق الرعاية العامة ،وتقديم الحوافز
لالستثمارات الخاصة في خدمات الرعاية ،وتعزيز
األنظمة لضمان جودة الرعاية.
كذلك ،تستطيع منظمات المجتمع المدني التعاون
مع المجموعات النسائية المحلية إلنشاء تعاونيات
من أجل توفير الرعاية في المجتمعات المحلية،
وبالتالي تسهيل مشاركة المرأة في االقتصاد.
ويمكن أن تسن أو ُت ّ
عدل الدول القوانين المحلية
ّ
المتعلقة بالعنف المنزلي كي تتماشى مع المعايير
الدولية ،وأن تعمل على تغيير القيم االجتماعية
ّ
وتحد من اإلبالغ
التي تتغاضى عن العنف المنزلي
عنه عبر معالجة التحيزات من خالل اتباع مناهج
حد سواء.
التوعية التقليدية والمبتكرة على ٍ
خامسا ،ال بد من ضمان اإلدماج المتكافئ للفئات
ً
المستبعدة تقليديًا في كافة جوانب التعافي  -ال
سيما النساء ،والعاملين الوافدين ،والالجئين،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وغيرهم .كذلك ،يمكن
تطوير استراتيجيات وطنية لعدم إقصاء أي شخص

من خالل االستشارات والحوار الواسع من أجل نهج
يشمل الحكومة كلها والمجتمع بأكمله ،يتم تفعيلها
من خالل الخطط والميزانيات القطاعية.

ٍ
تعاف أخضر على
سيكون تحقيق
أساسيا
المستوى المحلي
ً
بينما تبني البلدان في كافة أنحاء منطقة الدول
بشكل أفضل بعد انتشار جائحة كوفيد،-19
العربية
ٍ
تبرز أمامها فرصة لدمج حلول التعافي األخضر في
استراتيجيات التعافي الخاصة بها ،حتى يتمكن الحد
من الفقر وإعادة البناء االجتماعي من الصمود في
المستقبل أمام التغير البيئي األيكولوجي المتسارع.
بدأت بعض البلدان في المنطقة بتضمين الحلول
الخضراء في تدابير التعافي الخاصة بها ،فحددت
اإلجراءات الالزمة من أجل الحفاظ على الزخم في
عملية االنتقال إلى الطاقة النظيفة ،وتوسيع نطاق
النقل األخضر واستثمارات البنى التحتية ،وسد
الثغرات في خدمات المياه والنفايات ،ودمج حلول
االقتصاد الدائري في التنمية المحلية ،ودفع عجلة
الترميم البيئي وإجراءات حماية األنظمة البيولوجية.
وإذا تم التخطيط بشكل صحيح ،يمكن أن تولّد
ً
أشكااًل جديدة ومستدامة من
تدابير التعافي األخضر
اإليراداتُ ،
وتنشئ فرص عمل خضراء لنساء المنطقة
وشبابها ،وتعزز قدرات كل من المجتمعات واألنظمة
البيئية لمواجهة األزمات والتي تعتمد عليها في
حياة الناس وسبل عيشهم.
ينصب
عند بناء القدرات لتنفيذ العمل ،يجب أن
ّ
التركيز على المستويين دون الوطني والمحلي
ً
ً
بداًل من المبادرات التقليدية الموجهة
تحديدا
على المستوى الوطني فحسب .ويمكن أن يضمن
العمل دون الوطني ،مع الحلول المتكاملة القائمة
على المناطق للتعافي االجتماعي واالقتصادي المحلي
األخضر من جائحة كوفيد ،19 -أن البنية التحتية
المحلية الجديدة وسبل العيش المجتمعية القائمة
على الموارد ستقاوم التأثيرات المستقبلية للتغيّر
البيئي ،فيما تقوم القوانين والسياسات الوطنية
المتعلقة بتغير المناخ والطاقة واألنظمة البيئية
بإنشاء المناخ التمكيني وتحدد المسؤوليات للعمل
المناخي ،ستشكل السياسات واإلجراءات المحلية
األساس للنتائج التي ستتحقق حتى عام .2030
تتأثر التحديات والفرص المتعلقة بتغير المناخ
وإمكانية الوصول إلى الطاقة وانعدام األمن المائي
بالسياقات المحلية والجهات الفاعلة المحلية إلى
حد كبير .فتدير الحكومات المحلية والشركات
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الخاصة أو العامة المرتبطة بها معظم الخدمات
البيئية التي يعتمد عليها الناس ،مثل خدمات
الطاقة والمياه والنفايات ،والتي ترتبط بشكل
ملحوظ بالتحول األخضر .ويتأثر قسم كبير من
انبعاثات الكربون واستخدامات الطاقة ً
مثاًل بالسلوك
صمم كافة إجراءات
االقتصادي المحلي ،ويجب أن ُت َّ
التكيف المناخي وإدارة المياه في المنطقة تقري ًبا
ً
جدا من حيث
حتى تتالءم مع السياقات المحلية
استخدام األراضي وشدة الجفاف.
يتطلب تحديد شكل الحوكمة المحلية إنشاء
تحالفات جديدة بين الجهات الحكومية وغير
الحكومية على صعيد الترتيبات المؤسساتية
وآليات المساءلة ،والتمتع بقدرات جديدة من أجل
توليد الموارد المحلية .ويمكن أن تقوم عملية
ً
شمواًل بإشراك المجتمع المدني
صنع القرار األكثر
وممثلين عن المجتمع المحلي ،وتقريب وجهات
النظر العالمية البديلة ووجهات النظر العلمية
والمعارف التقليدية .كما يمكنها تنسيق السياسات
عبر القطاعات وربط النجاحات المحلية والعمليات
الوطنية .ويمكنها أن تضمن قد ًرا أكبر من المساءلة
بين الحكومة والمجتمع المدني وقطاع األعمال وبين
أصحاب المصلحة على مستوى المقاطعات واألقاليم
والمستويات المحلية.
ُتعت َبر المدن ذات أهمية خاصة ،كمحاور للنشاط
االقتصادي وكمستفيدة من تمويل عملية التعافي ،إذ
ّ
تمثل الجزء األكبر من استخدام الطاقة واستهالك
الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون وتلوث المياه
وإنتاج النفايات في منطقة الدول العربية .وفيما
تقع المدن بمعظمها في المناطق الساحلية وتواجه
تحديات بسبب البنى التحتية القديمة ،فهي األكثر
عرضة للكوارث التي يسببها المناخ مثل الفيضانات
وارتفاع مستويات سطح البحر ،والتي تصبح أكثر
ّ
حدة .ولكن مع وجود الحوافز
تواترا وتزداد
ً
المناسبة وتفويض السلطة واعتماد آليات المساءلة،
يمكن أن تشكل المدن مراكز قوية مهمة في عملية
التحول األخضر.
أمرا أساس ًيا ً
أيضا،
ُتعت َبر إدارة اإلنفاق العام المحلي ً
إذ ُت ّ
مكن المدن من دمج الحلول الخضراء في عمليات
التعافي االجتماعي واالقتصادي المحلية .وتوفر إدارة
اإليرادات المالية للمدن الوسائل من أجل إنشاء
الحوافز المناسبة لتحقيق التحول األخضر .وتشمل
حوافز دمج الحلول الخضراء ،توفير الدعم المالي
للطاقة النظيفة والنقل األخضر ،وتشريع التخفيضات
الضريبية لحفظ الطاقة في تشييد المباني ،وفرض
ضرائب الكربون على استخدام الوقود األحفوري
أو إنشاء آليات جديدة لتجارة الكربون من أجل
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ربط البلديات بسوق الكربون العالمي .وباإلضافة
إلى ذلك ،يمكن أن يؤدي إجراء التقييمات البيئية
االستراتيجية عند التخطيط لتوسيع البنية التحتية
المحلية إلى تجنب اآلثار البيئية الضارة الستثمارات
التعافي وتحديد الخيارات المناسبة لدمج الحلول
الخضراء.

نحو عقد اجتماعي جديد
تذكرنا شدة الجائحة بأن نماذج التنمية الحالية
غير مستدامة 1 .وتتمثل إحدى العبر الرئيسية
التي يمكن استخالصها من الجائحة بما يلي :تعتمد
القدرة على حل األزمات المعقدة التي تؤثر على
العالم اليوم وتفادي األزمات المستقبلية على القدرة
على إعادة ضبط العالقة بين المواطنين والدولة
ً
تحديدا فرصة
وعالقتنا مع الطبيعة .تمثل األزمة
إلعادة النظر في طبيعة العقد االجتماعي في المنطقة
ونماذج التنمية األساسية التي كانت متواطئة بطرق
عديدة في تطور أوجه الضعف التي تؤدي إلى تكرار
األزمات.
أصبحت العقود االجتماعية هشة في جميع أنحاء
المنطقة ،مع تراجع ثقة الناس بالدولة 2 .شهد العقد
ً
ً
متزايدا على إعادة تعريف االفتراضات
تركيزا
الماضي
األساسية التي تكمن وراء العقود االجتماعية القائمة،
بما في ذلك طبيعة مؤسسات الدولة ونماذج النمو
والقيم العامة .وفي سياق أزمة المناخ ،تدعو العديد
من األصوات ً
أيضا إلى إبرام عقد اجتماعي جديد قائم
على نموذج التنمية المرتكز على الطبيعة ،وأنظمة
3
المساءلة ،والعدالة ،والمواطنة البيئية.
سيفرض التحول إلى عقد اجتماعي قائم على
ً
تحواًل في قيم ونماذج التنمية .وتتطلب
الطبيعة
الطبيعة المعقدة ومتعددة المجاالت للمخاطر اليوم
النظر إلى ما بعد ال ُنهج القطاعية الضيقة لصنع القرار
وبناء نماذج وسياسات تنموية جديدة متمحورة
حول البشر والطبيعة .يمكن أن يحفز هذا التحول
في المنظور التحول من نموذج التنمية الموروث
القائم على التوجه االستخالصي والزبائني إلى نموذج
يأخذ األنظمة االجتماعية-البيئية المعقدة باالعتبار
ويقوم على الفرص المتساوية.
الحلول متوفرة ،ولقد تم تطوير العديد منها
واختبارها في المنطقة .وبإمكان الدول العربية ،إذا
عملت بتصميم ،أن تعيد ضبط مسار التنمية الحالي
بالكامل وتوجيهه نحو مسار أكثر منعة وشمولية
للجميع ،يستطيع مواجهة األزمات المستقبلية
بفعالية أكبر.
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الجدول 1

مؤشرات التنمية البشرية ومكوناتها

(تعادل القوة الشرائية
بدوالر عام )2017
2019

الترتيب حسب نصيب
الفرد من الدخل
القومي اإلجمالي
ناقص الترتيب حسب
دليل التنمية البشرية

الترتيب حسب دليل
التنمية البشرية

2019

2018

–24
–16
–12
–43
–5
–51

30
40
41
45
56
62
91
90
94
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114
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دليل التنمية البشرية

العمر المتوقع
عند الوالدة

العدد المتوقع
لسنوات الدراسة

متوسط سنوات الدراسة

القيمة

(بالسنوات)

(بالسنوات)

(بالسنوات)

2019

2019

2019

2019

0.890
0.854
0.852
0.848
0.813
0.806

78.0
75.1
77.3
80.2
77.9
75.5

14.3
16.1
16.3
12.0
14.2
14.2

12.1
10.2
9.5
9.7
ج
9.7
7.3

67,462
47,495
42,522
ب
92,418
25,944
58,590

0.748
0.744
0.740
0.729
0.724
0.708
0.707

76.9
78.9
76.7
74.5
72.9
74.1
72.0

14.6
11.3
15.1
ز
11.4
ه
12.9
13.4
13.3

د

8.0
ه
8.7
7.2
و
10.5
ح
7.6
9.2
و
7.4

11,174
14,655
10,414
9,858
15,688
6,417
11,466

13
–11
14
8
–29
12
–14

0.686
0.674
0.567
0.554

76.7
70.6
72.7
64.3

13.7
د
11.3
ج
8.9
11.2

و

5.6
ج
7.3
ه
5.1
ه
5.1

7,368
10,801
ط
3,613
3,099

1
–16
2
5

121
123
152
154

0.546
0.524
0.510
0.470

64.9
67.1
65.3
66.1

8.6
ج
6.8
ج
7.9
ج
8.8

4.7
ه
4.1
و
3.8
و
3.2

5,135
5,689
3,829
ط
1,594

–21
–34
–18
2

157
166
171
179

..

57.4

..

..

..

..

..

0.705
0.689
0.737

72.1
71.3
72.8

12.1
12.2
12.7

7.3
7.5
8.5

14,869
10,583
16,734

—
—
—

—
—
—

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نصيب الفرد من الدخل
القومي اإلجمالي

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً
31
40
42
45
60
64

اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
البحرين
قطر
عمان
الكويت

تنمية بشرية مرتفعة
 91الجزائر
 92لبنان
 95تونس
 102األردن
 105ليبيا
 115دولة فلسطين
 116مصر

تنمية بشرية متوسطة

 121المغرب
 123العراق
 151الجمهورية العربية السورية
 156جزر القمر
تنمية بشرية منخفضة

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

و

األراضي أو البلدان األخرى
الصومال
الدول العربية
البلدان النامية
العالم

ملحوظات

مصادر البيانات

تعاريف

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

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

العمودان  1و :7حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد
إلى بيانات نمن �UNDESA (2019a), UNESCO Institute for Sta

أ

بيانات عام  2019أو آخر البيانات المتوفرة.

ب

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

ج

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من

العمر المتوقع عند الوالدة :عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها مولود
جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفيات المسجلة حسب الفئات العمرية
عند والدته على حالها طيلة حياته.

العمود .)2019a( UNDESA :2

د

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها اليونيسف
للفترة .2019-2006

)2020( UNESCO Institute for Statistics

hdr2020pdf.pdf

العدد المتوقع لسنوات الدراسة :عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن
يتمّ ها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدالت
االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي طيلة حياته.
متوسط سنوات الدراسة :متوسط عدد سنوات التعليم التي أتمها األشخاص
من الفئة العمرية  25سنة وأكثر ،محسوبًا بمستويات التحصيل العلمي
على أساس الفترات الرسمية لكل مرحلة.

ه

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان

و

باالستناد إلى إسقاطات من .2018 Lee and Barro

ز

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

ح

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة ICF Macro
للفترة 2019-2006

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي :مجموع الدخل في اقتصاد
معين ،وهو حصيلة قيمة اإلنتاج وملكية عوامل اإلنتاجُ ،تطرح منها
المداخيل التي تنفق على استخدام عوامل اإلنتاج التي تملكها اقتصادات
وتحول إلى قيمة الدوالر المعتمدة دوليًا على أساس معدالت
العالم األخرى،
َّ
تعادل القوة الشرائية وتقسم على عدد السكان في منتصف السنة.

ط

تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من

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

World Bank (2020a); United Nations Statistics division
( )2020bومعدالت النمو المتوقعة من .)2020( UNESCWA

tistics (2020), United Nations Statistics Division (2020b),
and IMF )2018( World Bank (2020a), Barro and Lee
(.)2020

العمود  ،)2020( UNESCO Institute for Statistics :3المسوح
الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة  ،ICF Macroالمسوح المتعددة
المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛ .)2019b( OECD
العمود UNESCO Institute for Statistics (2020), Barro and Lee :4
( ،)2018المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة ،ICF Macro
المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛ OECD
(.)2019b
العمدود World Bank (2020a), IMF (2020), United Nations Sta� :5
)2020b( tistics Division
العمود  :6حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين  1و.5

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لعام  :2018الترتيب حسب دليل
التنمية البشرية لعام  ،2018وقد استند في حسابه إلى أحدث البيانات
المنقحة والمتاحة في عام  2020والمستخدمة في قياس دليل التنمية
البشرية لعام .2019

الجداول اإلحصائية
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الجدول 2

اتجاهات دليل التنمية البشرية2019–1990 ،
التغيير في الترتيب
حسب دليل
التنمية البشرية

دليل التنمية البشرية

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

القيمة

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشرية
(بالنسبة المئوية)

1990

2000

2010

2019

2019a–2014

2000–1990

2010–2001

2019–2010

2019–1990

0.723
0.697
0.749
0.750
..
0.705

0.782
0.743
0.795
0.816
0.693
0.781

0.820
0.809
0.800
0.834
0.782
0.788

0.890
0.854
0.852
0.848
0.813
0.806

6
–4
6
0
–3
–5

0.79
0.64
0.60
0.85
..
1.03

0.48
0.85
0.06
0.22
1.22
0.09

0.91
0.60
0.70
0.19
0.43
0.25

0.72
0.70
0.45
0.42
..
0.46

0.572
..
0.567
0.625
0.724
..
0.548

0.637
..
0.651
0.711
0.780
..
0.613

0.721
0.766
0.716
0.737
0.798
0.684
0.668

0.748
0.744
0.740
0.729
0.724
0.708
0.707

0
–6
7
–3
–4
–6
1

1.08
..
1.39
1.30
0.75
..
1.13

1.25
..
0.96
0.36
0.23
..
0.86

0.41
–0.32
0.37
–0.12
–1.08
0.38
0.63

0.93
..
0.92
0.53
0.00
..
0.88

0.457
0.560
0.550
..

0.529
0.595
0.600
0.465

0.616
0.636
0.672
0.521

0.686
0.674
0.567
0.554

2
4
–2
–4

1.47
0.61
0.87
..

1.53
0.67
1.14
1.14

1.20
0.65
–1.87
0.68

1.41
0.64
0.11
..

0.397
..
0.331
0.401

0.464
0.360
0.403
0.444

0.505
0.454
0.469
0.506

0.546
0.524
0.510
0.470

–2
3
–5
–16

1.57
..
1.99
1.02

0.85
2.35
1.53
1.32

0.87
1.61
0.94
–0.82

1.10
..
1.50
0.55

..

..

..

..

..

..

..

..

..

0.556
0.517
0.601

0.614
0.571
0.644

0.676
0.642
0.699

0.705
0.689
0.737

—
—
—

1.00
1.00
0.69

0.97
1.18
0.82

0.47
0.79
0.59

0.82
1.00
0.71

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت
تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

األراضي أو البلدان األخرى
الصومال
الدول العربية
البلدان النامية
العالم

ملحوظات

مقارنة قيمة دليل التنمية البشرية عبر السنوات وبين البلدان،
يمكن استخدام هذا الجدول أو البيانات المستخلصة الواردة على
الموقع  ،http://hdr.undp.org/en/dataالتي تبين االتجاهات
باستخدام بيانات متسقة.
تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أ
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مصادر البيانات

تعاريف

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

العمودان  1و :7حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
بيانات من األعمدة  :1-8حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد
إلى بيانات من UNDESA (2019a), UNESCO Institute for Statistics

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشرية :النمو السنوي البسيط
لدليل التنمية البشرية خالل فترة زمنية محددة محسوبًا كمعدل النمو
المركب السنوي.

العمود  :9حسابات باالستناد إلى البيانات في العمودين  4و.8

hdr2020pdf.pdf

تشير القيمة اإليجابية إلى تحسن في الترتيب.
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(2020), United Nations Statistics Division (2020b), World Bank
.)2020( (2020a), Barro and Lee (2018) and IMF

األعمدة  :13-10حسابات باالستناد إلى البيانات في األعمدة  1و 2و 3و.8

الجدول 3

معداًل بعامل عدم المساواة
دليل التنمية البشرية
ً

دليل التنمية
البشرية

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

معداًل
دليل التنمية البشرية
ً
بعامل عدم المساواة

معامل
عدم
المساواة
بين البشر

الفارق عن
الترتيب
حسب
دليل
التنمية
Overall
ب
 )%( lossالبشرية

عدم
المساواة
في العمر
المتوقع

(بالنسبة
المئوية)

القيمة

القيمة

2019

2019

2019

2019

2019

2020–2015

دليل العمر
المتوقع
معداًل
ً
بعامل عدم
المساواة

القيمة
ج

دليل
عدم
التعليم
عدم
المساواة
معداًل
المساواة
ً
في
بعامل عدم
في
أ
المساواة
الدخل
التعليم

(بالنسبة
المئوية)
د

2019

2019

القيمة

(بالنسبة
المئوية)
د

2019

2019

دليل
الدخل
معداًل
ً
بعامل
عد م
المساواة

القيمة

معامل
جيني

حصة الدخل

(بالنسبة المئوية)
أغنى
أغنى
أفقر 40
 1في
 10في
في المئة المئة من المئة من
السكان
من السكان السكان

2019

2018–2010

ھ

2018–2010ھ 2017–2010

ھ

2018–2010

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت

0.890
0.854
0.852
0.848
0.813
0.806

..
..
..
..
0.706
..

..
..
..
..
13.2
..

..
..
..
..
0
..

..
..
..
..
12.9
..

5.2
6.4
5.5
5.7
6.7
5.9

0.845
0.794
0.833
0.874
0.831
0.803

18.2
18.0
22.7
11.8
11.9
22.1

0.656
0.647
0.594
0.581
0.633
0.497

..
..
..
..
20.1
..

..
..
..
..
0.671
..

18.2
..
..
..
..
..

21.4
..
..
..
..
..

22.8
19.7
18.0
29.0
19.5
19.9

32.5
..
..
..
..
..

0.748
0.744
0.740
0.729
0.724
0.708
0.707

0.596
..
0.596
0.622
..
0.613
0.497

20.3
..
19.5
14.7
..
13.4
29.7

–2
..
–1
9
..
16
–9

19.7
..
18.9
14.6
..
13.4
28.7

14.1
7.4
9.0
10.6
9.1
12.0
11.6

0.752
0.840
0.794
0.750
0.740
0.732
0.707

33.7
6.2
30.7
15.4
..
11.6
38.1

0.445
0.567
0.458
0.564
..
0.599
0.383

11.4
..
16.9
17.9
..
16.6
36.5

0.631
..
0.583
0.569
..
0.524
0.455

23.1
20.6
20.1
20.3
..
19.2
21.8

22.9
24.8
25.6
27.5
..
25.2
26.9

9.7
23.4
10.7
16.1
13.5
15.8
15.8

27.6
31.8
32.8
33.7
..
33.7
31.5

0.686
0.674
0.567
0.554

..
0.541
..
0.303

..
19.7
..
45.3

..
2
..
–21

..
19.4
..
44.2

13.0
15.9
13.0
28.9

0.759
0.655
0.705
0.485

..
29.7
..
47.6

..
0.392
..
0.252

..
12.7
..
56.0

..
0.618
..
0.228

17.4
21.9
..
13.6

31.9
23.7
..
33.7

15.0
22.0
14.7
14.1

39.5
29.5
..
45.3

0.546
0.524
0.510
0.470

0.371
..
0.333
0.321

32.1
..
34.7
31.7

–4
..
–3
4

31.8
..
34.3
30.9

30.0
23.4
27.4
24.7

0.484
0.555
0.506
0.534

40.8
..
42.5
46.1

0.234
..
0.198
0.189

24.6
27.7
33.0
21.8

0.449
0.441
0.369
0.327

19.9
15.8
19.9
18.8

24.9
32.3
27.8
29.4

10.6
15.7
11.2
15.7

32.6
41.6
34.2
36.7

..

..

..

..

..

38.9

0.352

..

..

..

..

..

..

16.9

..

0.705
0.689
0.737

0.531
0.535
0.587

24.7
22.4
20.4

—
—
—

24.3
22.3
20.2

15.0
16.7
14.7

0.681
0.657
0.692

32.5
25.5
22.1

0.391
0.439
0.497

25.4
24.6
23.8

0.563
0.531
0.589

20.7
17.4
17.6

26.6
31.3
30.6

15.8
17.7
17.1

—
—
—

تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

األراضي أو البلدان األخرى
الصومال
الدول العربية
البلدان النامية
العالم

الجداول اإلحصائية
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الجدول 3

معداًل بعامل عدم المساواة
دليل التنمية البشرية
ً
ملحوظات

أ
ب

مصادر البيانات

تعاريف

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

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

قائمة المسوح المستخدمة لتقدير عوامل عدم المساواة متاحة
على الموقع http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
ً
معداًل بعامل عدم
للبلدان التي شملها حساب دليل التنمية البشرية
المساواة

ً
معداًل بعامل عدم المساواة :دليل التنمية البشرية
دليل التنمية البشرية
ً
معداًل بعامل عدم المساواة في األبعاد الثالثة األساسية للتنمية البشرية.
وتتضمن المالحظة الفنية  2تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل

ج

حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى جداول
الحياة للفترة  2020-2015من .2019a UNDESA

د

بيانات عام  2019أو آخر البيانات المتوفرة.

ه

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

hdr2020pdf.pdf

https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2020pdf.
pdf

ً
معداًل بعامل
مجموع الخسارة :الفارق النسبي بين دليل التنمية البشرية
عدم المساواة ودليل التنمية البشرية.
الفارق عن الترتيب حسب دليل التنمية البشرية :الفارق في الترتيب
ً
معداًل بعامل عدم المساواة ودليل التنمية
حسب دليل التنمية البشرية
ً
معداًل بعامل
البشرية ،وهو محسوب للبلدان التي شملها حساب الدليل
عدم المساواة.
معامل عدم المساواة بين البشر :متوسط أوجه عدم المساواة في األبعاد
الثالثة األساسية للتنمية البشرية.
عدم المساواة في العمر المتوقع :عدم المساواة في توزيع العمر المتوقع
باالستناد إلى البيانات المستمدة من جداول الحياة المقدرة باستخدام دليل
أتكينسون لعدم المساواة.
ً
معداًل بعامل عدم المساواة :دليل العمر المتوقع
دليل العمر المتوقع
ً
معداًل بعامل عدم المساواة في توزيع العمر
في دليل التنمية البشرية
المتوقع باالستناد إلى البيانات المستمدة من جداول الحياة الواردة في
مصادر البيانات.
عدم المساواة في التعليم :عدم المساواة في توزيع سنوات الدراسة
باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية المقدرة
باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.
ً
معداًل بعامل عدم المساواة :دليل التعليم في دليل التنمية
دليل التعليم
ً
معداًل بعامل عدم المساواة في توزيع سنوات الدراسة باالستناد إلى
البشرية
البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية الواردة في مصادر البيانات.
عدم المساواة في الدخل :عدم المساواة في توزيع الدخل باالستناد إلى
البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية المقدرة باستخدام دليل
أتكينسون لعدم المساواة.
ً
معداًل بعامل عدم المساواة :دليل الدخل في دليل التنمية
دليل الدخل
ً
معداًل بعامل عدم المسـاواة في توزيع الدخل باالستناد إلى البيانات
البشـرية
المستمدة من مسوح األسر المعيشية الواردة في مصادر البيانات.
حصة الدخل ( :)%نسبة حصة الدخل (أو االستهالك) التي تحصل عليها
المجموعة المحددة من السكان.
حصة دخل أغنى  1في المئة من السكان :حصة الدخل القومي ،قبل
اقتطاع الضريبة ،ألغنى  1في المئة من السكان .والدخل القومي قبل اقتطاع
الضريبة هو مجموع مصادر الدخل الفردي التي يحصل عليها أصحاب
عوامل اإلنتاج والعمل ورأس المال قبل خضوعها لنظام الضرائب/التحويالت
وبعد خضوعها لنظام معاشات التقاعد.
معامل جيني :قياس الفارق في توزيع الدخل بين األفراد واألسر
المعيشية في بلد معين نسبة إلى التوزيع المتساوي التام .والنقطة
صفر تشير إلى المساواة التامة ،والنقطة  100إلى انعدام المساواة.
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العمود  :1حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
)2019a( UNDESAA؛ )2020( UNESCO Institute for Statitstics؛ �Unit
)2020b( ed Nations Statistics Division؛ )2020a( World Bank؛
)2018( Barro and Lee؛ .)2020( IMF
العمود  :2حسابات المتوسط الهندسي للبيانات الواردة في دليل العمر
ً
ً
معداًل بعامل عدم
معداًل بعامل عدم المساواة ،ودليل التعليم
المتوقع
ً
معداًل بعامل عدم المساواة ،باستخدام المنهجية
المساواة ،ودليل الدخل
المفصلة في المالحظة الفنية https://hdr.undp.org/system/files/( 2
.)documents//hdr2020pdf.pdf

العمود  :3حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين  1و2.

العمود  :4حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في دليل التنمية البشرية
ً
معداًل بعامل عدم المساواة ،وترتيب البلدان المصنفة حسب دليل التنمية
ً
معداًل بعامل عدم المساواة.
البشرية
العمود  :5المتوسط الحسابي لبيانات عدم المساواة في العمر المتوقع،
وعدم المساواة في التعليم ،وعدم المساواة في الدخل ،باستخدام المنهجية
المفصلة في المالحظة الفنية .2
العمود  :6حسابات باالستناد إلى جداول الحياة الموجزة من UNDESA
(.)2019

العمود  :7حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في العمر المتوقع ودليل
العمر المتوقع في دليل التنمية البشرية.
العمودان  8و :10حسابات باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات دراسة
الدخل في لكسمبرغ ،وإحصاءات االتحاد األوروبي عن الدخل وظروف
المعيشة ،وقاعدة بيانات توزيع الدخل في العالم الصادرة عن البنك الدولي،
ومركز دراسات التوزيع والعمل والشؤون االجتماعية( )CEDLASوقاعدة
بيانات البنك الدولي االجتماعية واالقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر
الكاريب،ي ،والمسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة �ICF Mac
 ،roوالمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف،
باستخدام المنهجية المفصلة في المالحظة الفنية .2
العمود  :9حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في التعليم ودليل التعليم
في دليل التنمية البشرية.
العمود  :11حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في الدخل ودليل الدخل
في دليل التنمية البشرية.
األعمدة  12و 13و)2020a( World Bank. :15
العمود )2020( World Inequality Database :14

الجدول 4

معداًل بعامل عدم المساواة2019–2010 ،
اتجاهات دليل التنمية البشرية
ً
معداًل بعامل عدم المساواة
دليل التنمية البشرية
ً

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

القيمة
2010

2015

2019

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
0.706
..

..
..
0.535
0.595
..
..
0.484

..
0.587
0.565
0.609
..
0.595
0.491

0.596
..
0.596
0.622
..
0.613
0.497

0.443
..
0.532
0.293

0.464
0.504
0.42
0.295

..
0.541
..
0.303

0.362
0.326
..
0.32

0.371
..
0.333
0.321

0.504
0.504
0.561

0.531
0.535
0.587

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت
تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

0.327
0.285
..
0.333

الدول العربية
البلدان النامية
العالم

0.491
0.474
0.534

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

تعاريف

ً
معداًل بعامل عدم المساواة :دليل التنمية البشرية
دليل التنمية البشرية
ً
معداًل بعامل عدم المساواة في األبعاد الثالثة األساسية للتنمية البشرية.
وتتضمن المالحظة الفنية  2تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل
https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2020pdf.
pdf

الجداول اإلحصائية

مصادر البيانات

األعمدة  :3-1حسابات المتوسط الهندسي للبيانات الواردة في دليل
ً
ً
معداًل بعامل عدم
معداًل بعامل عدم المساواة ،ودليل التعليم
العمر المتوقع
ً
معداًل بعامل عدم المساواة ،باستخدام المنهجية
المساواة ،ودليل الدخل
المفصلة في المالحظة الفنية https://hdr.undp.org/system/files/( 2
.)documents//hdr2020pdf.pdf
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الجدول 5

دليل التنمية حسب النوع االجتماعي
دليل التنمية حسب
النوع االجتماعي

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية البشرية

العمر المتوقع عند الوالدة

العدد المتوقع
لسنوات الدراسة

متوسط سنوات الدراسة

القيمة

(بالسنوات)

(بالسنوات)

(بالسنوات)

النصيب التقديري للفرد من
الدخل القومي اإلجماليأ
(تعادل القوة الشرائية
بدوالر عام )2017

القيمة

المجموعةب

2019

2019

اإلناث
2019

الذكور
2019

اإلناث
2019

الذكور
2019

اإلناث
2019c

الذكور
2019c

اإلناث
2019c

الذكور
2019c

0.931
0.896
0.922
1.030
0.936
0.983

3
5
4
2
3
1

0.842
0.791
0.806
0.866
0.768
0.793

0.905
0.883
0.874
0.841
0.821
0.807

79.3
76.8
78.4
82.0
80.3
76.6

77.3
73.9
76.4
79.1
76.1
74.8

14.8
16.0
16.7
14.1
15.0
15.2

14.1
16.2
16.1
11.3
13.7
13.2

11.7
9.8
9.1
11.3
د
10.6
8.0

د

12.4
10.5
9.7
9.4
د
9.4
6.8

0.858
0.892
0.900
0.875
0.976
0.870
0.882

5
5
4
5
1
5
5

0.671
0.691
0.689
0.664
0.713
0.638
0.652

0.782
0.774
0.766
0.758
0.731
0.733
0.739

78.1
80.9
78.7
76.3
76.0
75.8
74.4

75.7
77.1
74.7
72.8
70.1
72.4
69.7

14.8
11.1
15.8
ط
11.6
ز
13.1
14.3
13.3

14.4
11.5
14.3
ط
11.1
ز
12.6
12.6
13.3

و

7.7
ز
8.5
6.5
ح
10.3
ي
8.5
8.9
ح
6.8

و

8.3
ز
8.9
8.0
ح
10.7
ي
7.2
9.4
ح
8.1

3,296
6,078
4,587
3,324
9,249
2,045
4,753

0.835
0.774
0.829
0.891

5
5
5
5

0.612
0.566
0.492
0.519

0.734
0.731
0.593
0.583

77.9
72.7
78.1
66.1

75.4
68.6
67.9
62.6

13.3
و
10.4
د
8.9
11.1

14.1
و
12.2
د
8.8
11.4

ح

4.7
د
6.0
ز
4.6
ز
4.0

ح

6.6
د
8.6
ز
5.6
ز
6.0

2,975
2,427
989
2,300

11,831
18,975
6,225
3,885

0.864
..
0.860
0.488

5
..
5
5

0.500
..
0.466
0.270

0.579
..
0.542
0.553

66.5
69.4
67.2
67.8

63.3
65.1
63.5
64.4

8.7
د
6.7
د
7.7
د
7.4

8.5
د
6.9
د
8.3
د
10.2

ح

3.8
..
ح
3.3
ح
2.9

ح

5.6
..
ح
4.2
ح
5.1

2,782
4,151
1,981
186

7,468
7,077
5,679
2,980

..

..

..

..

59.1

55.7

..

..

..

..

..

..

0.856
0.919
0.943

—
—
—

0.636
0.659
0.714

0.743
0.717
0.757

73.9
73.4
75.0

70.4
69.3
70.6

11.9
12.2
12.7

12.4
12.3
12.7

6.5
6.9
8.1

8.1
8.3
9.2

5,092
6,923
12,063

23,923
14,136
21,323

اإلناث
2019

الذكور
2019

28,578
16,512
19,059
45,338
7,959
31,698

84,723
70,181
55,565
ه
107,833
35,201
ه
75,840
18,891
23,124
16,341
16,234
21,999
10,666
18,039

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت

د

ه

تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

األراضي أو البلدان األخرى
الصومال
الدول العربية
البلدان النامية
العالم
ملحوظات

تعاريف

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

دليل التنمية حسب النوع االجتماعي :نسبة قيمة دليل التنمية البشرية
لإلناث إلى قيمة دليل التنمية البشرية للذكور .وتتضمن المالحظة الفنية
 3تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل �https://hdr.undp.org/sys

أ

تمت االستعانة بالتقديرات لعدم توفر بيانات الدخل المفصلة.
وتتضمن التعاريف والمالحظة الفنية  3تفاصيل عن كيفية حساب
دليل التنمية حسب النوع االجتماعي https://hdr.undp.org/

ب

البلدان مصنفة في خمس مجموعات حسب االنحراف المطلق عن
التكافؤ حسب النوع االجتماعي في دليل التنمية البشرية.

ج

بيانات عام  2019أو آخر البيانات المتوفرة

مجموعات البلدان وفق دليل التنمية حسب النوع االجتماعي :تصنف
البلدان في خمس مجموعات حسب االنحراف المطلق عن التكافؤ حسب
النوع االجتماعي في دليل التنمية البشرية .وتضم المجموعة  1البلدان
التي تسجل مستوىً مرتفعًا من المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل
التنمية البشرية (انحراف مطلق دون  2.5في المئة)؛ والمجموعة  2البلدان
التي تسجل مستوىً مرتفعًا إلى متوسط من المساواة بين الجنسين في
إنجازات دليل التنمية البشرية (انحراف مطلق بين  2.5و 5في المئة)؛
ً
والمجموعة  3البلدان التي تسجل مستوىً
متوسطا من المساواة بين
الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية (انحراف مطلق بين  5و7.5
ً
في المئة)؛ والمجموعة  4البلدان التي تسجل مستوىً متوسطا إلى منخفض
من المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية (انحراف
مطلق بين  7.5و 10في المئة)؛ والمجموعة  5البلدان التي تسجل مستوىً
ً
منخفضا من المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية
(انحراف مطلق فوق  10في المئة).

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها اليونيسف
للفترة .2019-2006

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

system/files/documents//hdr2020pdf.pdf

د

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من

ه

لحساب دليل التنمية البشرية للذكور ،اعتبر الحد األقصى

.)2020( UNESCO Institute for Statistics

للنصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000

دوالر.
و
ز

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان

ح

باالستناد إلى إسقاطات من .)2018( Barro and Lee

ط

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات

ك

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى إسقاطات من

150

المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة ICF Macro
للفترة .2019-2006
.)2018( Barro and Lee

tem/files/documents//hdr2020pdf.pdf

hdr2020pdf.pdf

متوسط سنوات الدراسة :متوسط عدد سنوات التعليم التي أتمها األشخاص
من الفئة العمرية  25سنة وأكثر ،محسوبًا بمستويات التحصيل العلمي
على أساس الفترات الرسمية لكل مرحلة.
النصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي :يُحسب باالستناد
إلى نسبة راتب المرأة إلى راتب الرجل ،وحصة كل من الجنسين من
مجموع الناشطين اقتصاديًا ،والدخل القومي اإلجمالي (تعادل القوة الشرائية
لعام  .)2017وتتضمن المالحظة الفنية  3تفاصيل عن كيفية الحساب
https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2020pdf.pdf

مصادر البيانات
العمود  :1حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين  3و.4
العمود  :2حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود .1

العمودان  3و :4حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
بيانات من )2019a( UNDESA؛ UNESCO Institute for Statitstics
()2018( Barro and Lee )2020؛ )2020a( World Bank؛ )ILO (2020
.)2020( and IMF
العمودان  5و)2019a( UNDESA. :6

العمود  7و)UNESCO Institute for Statistics (2020 :8؛ المسوح
الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة ICF Macro؛ المسوح المتعددة
المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛ .)2019b( OECD

العمر المتوقع عند الوالدة :عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها مولود
جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفيات المسجلة حسب الفئات العمرية
عند والدته على حالها طيلة حياته.

العمودان  9و)2020( UNESCO Institute for Statistics :10؛ Barro
)2018( and Lee؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركةICF
 Macro؛ المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛
.)2019b( OECD

العدد المتوقع لسنوات الدراسة :عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن
يتمّ ها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدالت
االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي طيلة حياته.

العمودان  11و :12حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
بيانات من )2020( ILO؛ )2019a( UNDESA؛ )2020a( World Bank؛
)United Nations Statistics Division (2020b؛ .)2020( IMF

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

الجدول 6

اتجاهات دليل التنمية حسب النوع االجتماعي2019–1995 ،
دليل التنمية حسب الجنس

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

القيمة

1995

2000

2005

2010

2015

2019

0.952
..
0.932
0.981
..
0.940

..
0.834
0.940
1.012
0.864
0.960

..
0.879
0.968
0.964
0.873
0.984

..
0.875
0.973
0.972
0.901
0.972

0.935
0.876
0.938
1.032
0.943
0.977

0.931
0.896
0.922
1.03
0.936
0.983

..
..
0.810
0.806
..
..
0.798

0.777
..
0.843
0.843
0.936
..
0.808

0.801
0.874
0.867
0.835
0.967
0.810
0.826

0.830
0.894
0.887
0.855
1.009
0.840
0.843

0.854
0.897
0.896
0.859
0.964
0.870
0.878

0.858
0.892
0.9
0.875
0.976
0.870
0.882

0.742
0.647
0.795
..

0.775
0.713
0.821
0.839

0.804
0.742
0.815
0.851

0.822
0.776
0.854
0.876

0.822
0.788
0.816
0.888

0.835
0.774
0.829
0.891

0.807
..
..
0.638

0.825
..
0.804
0.662

0.837
..
0.822
0.672

0.848
..
0.847
0.544

0.864
..
0.860
0.488

0.807
0.866
0.913

0.821
0.881
0.921

0.835
0.900
0.932

0.853
0.916
0.940

0.856
0.919
0.943

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت
تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

0.779
..
..
0.613

الدول العربية
البلدان النامية
العالم

0.768
0.852
0.905

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

مصادر البيانات

تعاريف

دليل التنمية حسب النوع االجتماعي :نسبة قيمة دليل التنمية البشرية
لإلناث إلى قيمة دليل التنمية البشرية للذكور .وتتضمن المالحظة الفنية
 3تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل �https://hdr.undp.org/sys
tem/files/documents//hdr2020pdf.pdf

الجداول اإلحصائية

األعمدة  :6-1حسابات المتوسط الهندسي للمؤشرات الثالثية األبعاد لكل
جنس باستخدام المنهجية المفصلة في المالحظة الفنية https://hdr.( 3

undp.org/system/files/documents/hdr2020technicalnotesp.)df.pdf
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الجدول 7

دليل عدم المساواة حسب النوع االجتماعي
دليل الفوارق بين الجنسين

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف 3.1

الهدف 3.7

الهدف 5.5

الهدف 4.4

نسبة وفيات
األمهات

معدل الوالدات
للمراهقات

المقاعد في
المجالس النيابية

السكان الحاصلون على جزء من
التعليم الثانوي على األقل

عدد وفيات األمهات (عدد الوالدات لكل
 1,000امرأة من الفئة (النسبة المئوية
لكل 100,000
مولود حي)
العمرية  19-15سنة) التي تشغلها النساء)

(بالنسبة المئوية من الفئة
العمرية  25سنة وأكثر)

القيمة

الترتيب

2019

2019

0.079
0.252
0.212
0.185
0.306
0.242

18
56
49
43
68
53

3
17
14
9
19
12

0.429
0.411
0.296
0.450
0.252
..
0.449

103
96
65
109
56
..
108

112
29
43
46
72
27
37

10.1
14.5
7.8
25.9
5.8
52.8
53.8

0.454
0.577
0.482
..

111
146
122
..

70
79
31
273

31.0
71.7
38.6
65.4

18.4
25.2
13.2
6.1

0.634
..
0.545
0.795

151
..
138
162

766
248
295
164

71.0
18.8
64.0
60.4

20.3
26.2
27.5
1.0

12.7
..
ه
15.4
ه
19.9

..

..

829

100.1

24.3

..

..

0.518
0.463
0.436

—
—
—

135
224
204

46.8
47.2
43.3

18.0
22.7
24.6

49.3
53.0
61.0

55.8
62.3
68.3

الذكور

اإلناث
ج

أ

معدل المشاركة في القوى العاملة
(بالنسبة المئوية من الفئة
العمرية  15سنة وأكثر)

اإلناث

الذكور

2019

2019

52.4
22.1
45.0
56.8
31.0
49.7

93.4
78.4
87.2
94.7
89.9
87.5

14.6
22.9
23.8
14.4
33.9
17.7
21.9

67.4
71.4
69.4
63.7
65.3
69.5
70.9

21.5
11.6
14.4
36.6

70.1
74.2
74.1
49.9

ه

28.9
50.7
29.1
5.8

63.1
68.8
68.2
70.2
73.6
73.0
75.7
74.2

ج

2019

2019–2015

6.5
7.3
13.4
9.9
13.1
8.2

50.0
19.9
18.8
9.8
9.9
4.6

76.0
64.8
68.1
76.1
73.4
56.6

81.0
72.4
74.3
66.2
63.7
49.1

21.5
4.7
22.6
15.4
16.0
..
14.9

و

39.1
د
54.3
42.4
ه
82.2
ز
70.5
63.5
ه
73.5

و

38.9
د
55.6
54.6
ه
86.1
ز
45.1
64.9
ه
72.5

ه

29.1
39.5
ه
37.1
..

ه

36.0
56.5
ه
43.4
..
25.0
..
ه
19.5
ه
36.9

21.8
20.7
45.6
47.2

2019–2015

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت
تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

ه

األراضي أو البلدان األخرى
الصومال
الدول العربية
البلدان النامية
العالم

ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أ

تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية

ب

البيانات هي تقديرات للمتوسطات السنوية للفترة .2020-2015

ج
د

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان

ه

باالستناد إلى إسقاطات من .)2018( Barro and Lee

و

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها اليونيسف
للفترة .2019-2006

ز

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى إسقاطات من

152

)2018( Barro and Lee

مصادر البيانات

تعاريف

دليل الفوارق حسب النوع االجتماعي :دليل مركب يقيس الفارق في
اإلنجازات بين المرأة والرجل في ثالثة أبعاد هي :الصحة اإلنجابية،
والتمكين ،وسوق العمل .وتتضمن المالحظة الفنية  4تفاصيل عن كيفية
حسباب هذا الدليل �https://hdr.undp.org/system/files/docu
ments//hdr2020pdf.pdf

نسبة وفيات األمهات :عدد الوفيات ألسباب مرتبطة بالحمل لكل
 100,000مولود حي.
معدل الوالدات للمراهقات :عدد الوالدات للنساء من الفئة العمرية 19-15
سنة لكل  1,000امرأة من الفئة العمرية  19-15سنة.

المقاعد في المجالس النيابية :نسبة المقاعد التي تشغلها النساء من
مجموع المقاعد في المجلس النيابي .وفي البلدان التي تعتمد نظامًا
تشريعيًا من مجلسينُ ،تحسب حصة المقاعد باالستناد إلى عدد المقاعد
في المجلسين.
السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل :نسبة
السكان من الفئة العمرية  25سنة وأكثر الذين بلغوا مستوى من التعليم
الثانوي (ولو لم يتمّ وه).
معدل المشاركة في القوى العاملة :نسبة السكان في سن العمل (الفئة
العمرية  15سنة وأكثر) المنخرطين في سوق العمل ،من عاملين أو
باحثين عن عمل ،من مجموع السكان في سن العمل.
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العمود  :1حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى البيانات
الواردة في األعمدة  3إلى .9
العمود  :2حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود .1
العمود WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and United :3
.)2019( Nations Population Division
العمود )2019a( UNDESA :4
العمود )2020( IPU :5
العمودان  6و)2020( UNESCO Institute for Statistics :7؛ Barro
)2018( and Lee
العمودان  8و)2020( ILO :9

الجدول 8

الحالة الصحية
الرضع الذين
حصريا
تغذوا
ً
من الرضاعة
الطبيعية

(بالنسبة
المئوية
من الفئة
العمرية
 0-5أشهر)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

أ

2019–2010

الرضع الذين لم
يحصنوا ضد
الخناق
والشهاق
والكزاز

الحصبة

(بالنسبة المئوية
لألطفال بعمر
السنة)

سوء تغذية
األطفال
التقزم
(معتدل أو حاد)
(بالنسبة
المئوية
لألطفال دون
الخامسة
سن
)
أ

معدل الوفيات
الناجمة عن أمراض
غير سارية

معدل الوفيات

الرضع

األطفال
دون
الخامسة

اإلناث

الذكور

اإلناث

الذكور

معدالت اإلصابة

المالريا

السل

معدل
انتشار
فيروس
نسبة
العمر
نقص
اإلنفاق
المتوقع
المناعة
البشرية بين بصحة جيدة الجاري على
الصحة
عند الوالدة
البالغين

(بالنسبة
المئوية
من الفئة
العمرية
)15-49

(بالسنوات)

(بالنسبة
المئوية
من الناتج
المحلي
اإلجمالي)

2018

2018

2018

2018

2016

2016

2018

2018

2018

2019

2017

7.6
7.1
7.1
6.8
11.4
7.9

45
76
56
32
63
41

70
92
72
41
101
69

460.0
508.5
430.1
425.5
404.6
541.4

517.2
609.5
449.5
488.2
528.8
603.6

0.0
0.0
..
..
0.0
..

1.0
10.0
11.0
31.0
5.9
23.0

..
..
..
..
0.2
ج
0.1

64.4
64.5
66.6
66.3
64.8
70.3

3.3
5.2
4.7
2.6
3.8
5.3

81
53
67
89
99
92
105

103
76
107
124
180
127
183

430.7
516.4
460.6
542.4
567.9
..
711.8

462.8
635.7
630.4
693.0
766.0
..
965.7

0.0
..
..
..
..
..
0.0

69.0
11.0
35.0
5.0
40.0
0.8
12.0

ج

0.1
ج
0.1
ج
0.1
ج
0.1
0.2
..
ج
0.1

66.3
66.0
67.4
68.0
65.3
64.4
62.5

6.4
8.2
7.2
8.1
..
..
5.3

72
186
237
246

483.8
604.5
594.7
627.5

580.1
695.5
723.1
742.7

0.0
0.0
0.0
18.8

99.0
42.0
19.0
35.0

ج

0.1
..
ج
0.1
ج
0.1

63.8
63.4
63.9
60.3

5.2
4.2
..
7.4

635.9
565.5
700.1
819.7

669.1
658.7
795.5
951.6

39.4
35.2
46.8
45.8

93.0
260.0
71.0
48.0

0.2
1.2
0.2
ج
0.1

62.2
58.9
61.4
58.6

4.4
3.3
6.3
ز
4.2

666.9

37.1

ب

262.0

0.1

51.5

..

730.7
666.8
638.3

..
..
..

47.0
154.9
131.9

0.1
1.4
1.3

63.1
63.0
63.9

4.9
5.4
9.9

(عدد الوفيات لكل
 1,000مولود حي)

بين البالغين (لكل
 1,000شخص)

(عدد الوفيات لكل
 100,000شخص)

2019

2019

2019–2010

..
..
..
29.3
23.2
..

1
4
1
1
1
1

1
5
1
1
1
2

..
..
..
..
11.4
6.4

6.5
6.0
6.1
5.8
9.8
6.7

25.4
..
13.5
25.4
..
38.1
39.5

4
4
3
10
26
1
4

20
18
5
13
27
1
5

11.7
..
8.4
7.8
38.1
7.4
22.3

20.1
6.4
14.6
13.9
10.2
17.3
18.1

23.5
7.4
17.0
16.2
12.0
20.3
21.2

35.0
25.8
د
42.6
11.4

1
7
28
4

1
18
41
10

15.1
12.6
27.9
31.1

19.2
22.5
14.0
51.3

22.4
26.7
16.7
67.5

62
129
73
194

40.3
12.4
54.6
9.7

11
10
3
19

22
17
10
33

22.8
33.5
38.2
46.4

51.5
49.8
42.1
42.9

75.7
59.3
60.5
55.0

176
178
187
175

218
232
245
220

الصومال

5.3

د

48

54

25.3

د

76.6

121.5

269

325

624.7

الدول العربية
البلدان النامية
العالم

32.2
43.0
42.8

9
11
10

16
15
14

23.4
26.3
25.1

25.8
31.0
28.4

33.2
40.7
37.2

109
123
114

153
178
170

606.3
529.5
491.9

(لكل 1000
شخص
معرض (لكل 100,000
السكان
من
)
للخطر)

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت
تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

األراضي أو البلدان األخرى

الجداول اإلحصائية
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الحالة الصحية
ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أ

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

ب

بيانات عام 2017

ج

 0.1أو أقل

د

بيانات لعام من  2007إلى .2009

مصادر البيانات

تعاريف

الرضع الذين يتغذون حصري ًا من الرضاعة الطبيعية :النسبة المئوية
حصرا من حليب األم
لألطفال من الفئة العمرية  5-0أشهر الذين يتغذون
ً
في الساعات  24السابقة للمسح.
يحصنوا ضد الخناق والشهاق والكزاز :النسبة المئوية
الرضع الذين لم
َّ
لألطفال الباقين على قيد الحياة الذين لم يتلقوا الجرعة األولى من لقاح
الخناق والكزاز والشهاق.
يحصنوا ضد الحصبة :النسبة المئوية لألطفال الباقين
الرضع الذين لم
َّ
على قيد الحياة الذين لم يتلقوا الجرعة األولى من لقاح الحصبة.
سوء تغذية األطفال (تقزم معتدل أو حاد) :النسبة المئوية لألطفال
دون سن الخامسة الذين لديهم أكثر من انحرافين معياريين دون متوسط
الطول حسب العمر للسكان المرجعيين ،وفقا لمعايير نمو الطفل الصادرة
عن منظمة الصحة العالمية عام .2006
معدل وفيات الرضع :احتمال الوفاة بين الوالدة وعمر السنة بالتمام لكل
 1000مولود حي.
معدل وفيات األطفال دون الخامسة :احتمال الوفاة بين الوالدة وعمر 5
سنوات بالتمام لكل  1000مولود حي.

معدل وفيات البالغين :احتمال وفاة األشخاص في سن  15عامًا قبل بلوغ
الستين لكل  1000شخص.
معدالت الوفيات الناجمة عن أمراض غير سارية :معدل الوفيات
المعياري للعمر والناجم عن أمراض غير سارية كمتوسط مرجح
لمعدالت الوفيات حسب العمر لكل  100000شخص ،حيث تكون النسب
الترجيحية هي نسب األشخاص في الفئات العمرية المقابلة من السكان
المرجعيين حسب منظمة الصحة العالمية .تشمل األمراض غير السارية
أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز
التنفسي المزمنة.
معدالت اإلصابة بالمالريا :عدد حاالت المالريا لكل  1000شخص معرض
للخطر .األشخاص المعرضون للخطر هم أولئك الذين يعيشون في منطقة
ينتقل فيها المالريا.
معدالت اإلصابة بالسل :العدد التقديري لحاالت السل الجديدة والمعاودة
بجميع أشكالها ،بما في ذلك الحاالت لدى األشخاص المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية ،لكل  100000شخص.
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين :النسبة
المئوية للسكان في الفئة العمرية  49-15المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية.
متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة عند الوالدة :متوسط عدد السنوات
التي يتوقعها أن يعيشها الشخص بصحة كاملة مع مراعاة السنوات التي
يعيشها بصحة أقل من كاملة بسبب المرض واإلصابة.
نسبة اإلنفاق الجاري على الصحة :النسبة المئوية لإلنفاق على سلع
وخدمات الرعاية الصحية من الناتج المحلي اإلجمالي ،باستثناء النفقات
الصحية الرأسمالية مثل المباني واآلالت وتكنولوجيا المعلومات ومخزونات
اللقاحات لحاالت الطوارئ أو تفشي المرض.
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العمدود United Nations Children’s Fund, division of data re� :1
search and Policy (2020). Global UNiCeF Global data- bases: infant and Young Child Feeding: exclusive breast- feeding,
 .Predominant breastfeeding, New York, July 2020تاريخ زيارة
الموقع 25 :آب/أغسطس .2020
العمودان  2وWHO (World Health Organization) and UNICEF :3
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 .view.main.2490تاريخ زيارة الموقع 26 :آب/أغسطس .2020
العمودان  11وUnited Nations Statistics Division (2020a). :12
Global SDG Indicators Database. https://unstats.un.org/
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اإلنجازات في التعليم
الهدف 4.6

الهدف 4.4

الهدف 4.6

السكان
الحاصلون
على جزء من
التعليم الثانوي
على األقل

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة

البالغون
(بالنسبة
المئوية من
الفئة العمرية
 15وأكثر)

الشباب (بالنسبة المئوية
من الفئة العمرية )24-15

اإلناث

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

2018–2008

أ

2018–2008

(بالنسبة
المئوية من
الفئة العمرية
 25وأكثر)

2018–2008

أ

2019–2015

أ

الهدف 4.3
معدالت
التسرب
من التعليم
االبتدائي

النسبة اإلجمالية لاللتحاق

بالتعليم ما
قبل االبتدائي

الذكور
أ

الهدف 4.2

الهدف 4.1

الهدف 4.1

بالتعليم
االبتدائي

بالتعليم الثانوي

الهدف A.1
معدل مواصلة
التعليم حتى
آخر صف من
التعليم الثانوي
العام األدنى

بالتعاليم
الجامعي

(بالنسبة
(بالنسبة
المئوية من (بالنسبة المئوية (بالنسبة المئوية (بالنسبة المئوية المئوية من
مجموع
األطفال
من السكان
من السكان
من السكان
طالب التعليم
بعمر ما قبل
بعمر التعليم
بعمر التعليم
بعمر التعليم
االبتدائي)
المدرسة)
الجامعي)
الثانوي)
االبتدائي)
(بالنسبة المئوية)
أ

2019–2014

2019–2014

أ

أ

2019–2014

أ

2019–2014

2018–2008

أ

أ

2018–2008

اإلنفاق العام
على التعليم

(بالنسبة
المئوية
من الناتج
المحلي
اإلجمالي)
2018–2013

أ

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت

78
21
54
60
52
62

108
100
99
104
103
92

105
110
99
..
107
98

..
68
50
18
38
54

8.0
30.4
2.8
3.8
1.9
7.2

97
81
98
97
98
94

..
..
2.3
2.9
5.0
..

93.2
95.3
97.5
93.5
95.7
96.1

99.1
99.3
99.3
96.1
99.0
99.5

99.6
99.3
100.0
94.1
98.4
98.8

78.9
68.8
72.3
68.2
66.6
51.5

..
..
45
27
..
56
29

110
..
115
81
..
99
106

..
..
93
63
..
89
88

51
..
32
34
..
44
35

3.7
14.5
5.8
4.1
..
1.1
3.0

77
83
79
86
..
85
92

..
2.4
6.6
3.6
..
5.3
..

81.4
95.1
79.0
98.2
..
97.2
71.2

97.3
99.8
95.8
99.5
..
99.4
86.8

97.6
99.7
96.6
99.2
..
99.3
89.5

ب

38.9
د
54.9
44.9
ج
84.2
e 57.5
64.2
ج
73.0

51
..
..
22

114
..
..
100

80
..
..
59

36
..
40
9

7.0
..
6.8
29.1

79
..
10
67

..
..
..
2.5

73.8
85.6
..
58.8

97.4
92.1
..
78.3

98.0
94.9
..
78.2

ج

32.4
48.0
ج
41.0
..

100
75
77
94

37
52
47
52

5
..
17
..

35.1
15.6
24.8
30.5

72
86
97
85

2.6
5.6
..
..

53.5
..
60.7
..

56.8
..
73.5
..

70.9
..
72.5
..

19.0
..
ج
17.5
ج
28.0

10
9
47
2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

77
72
76

38
33
39

12.5
21.0
19.8

88
90
91

..
..
4.7

79.4
84.0
84.9

90.2
89.3
89.6

91.6
92.1
92.4

52.5
57.6
64.5

31
47
52

100
104
104

تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر
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تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أ

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

ب

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها اليونيسف
للفترة .2019-2006

ج

باالستناد إلى إسقاطات من )2018( Barro and Lee

د

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان.

ه

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى إسقاطات من
)2018( Barro and Lee

تعاريف

معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة :النسبة المئوية للسكان الذين
تبلغ أعمارهم  15سنة وأكثر والذين يمكنهم قراءة وكتابة بيان بسيط
قصير عن الحياة اليومية ،وفهم هذا البيان.
معدل إلمام الشباب بالقراءة والكتابة :النسبة المئوية للسكان من الفئة
العمرية  24-15سنة الذين يمكنهم قراءة وكتابة بيان بسيط قصير عن
الحياة اليومية ،وفهم هذا البيان.
السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل :نسبة
السكان من الفئة العمرية  25سنة وأكثر الذين بلغوا مستوى من التعليم
الثانوي (ولو لم يتمّ وه).
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس :النسبة المئوية إلجمالي االلتحاق
بمستوى معين من التعليم (قبل االبتدائي أو االبتدائي أو الثانوي أو
الجامعي) ،بغض النظر عن العمر ،من السكان بسن الدراسة الرسمية
لمستوى التعليم نفسه.
معدل التسرب من التعليم االبتدائي :النسبة المئوية للطالب من
مجموعة معينة التحقوا بالمدارس االبتدائية ولكنهم انقطعوا عن الدراسة
قبل بلوغ الصف األخير من التعليم االبتدائي .ويُحسب بالعدد  100ناقص
معدل مواصلة التعليم حتى الصف األخير من التعليم االبتدائي ويفترض أن
معدالت التدفق الملحوظة ال تتغير طوال حياة المجموعة وأن المتسربين
ال يعاودون االلتحاق بالمدرسة.

الجداول اإلحصائية

معدل مواصلة التعليم حتى آخر صف من التعليم العام الثانوي األدنى:
النسبة المئوية لمجموعة من الطالب الملتحقين بالصف األول من التعليم
الثانوي العام األدنى خالل عام دراسي معين ،والذين يتوقع أن يصلوا إلى
الصف األخير ،بغض النظر عن الرسوب وإعادة الصف.
اإلنفاق العام على التعليم :النسبة المئوية لإلنفاق الجاري والرأسمالي
والتحويلي على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي.
مصادر البيانات
األعمدة  3-1وUNESCO (United Nations Educational, :10-5
Scientific and Cultural Organization) Institute for Statistics
( .Data Centre. http://data.uis.unesco.org .)2020تاريخ زيارة
الموقع 21 :تموز/يوليو .2020
العمود )2020( UNESCO Institute for Statistics :4؛ Barro and lee
()2018
العمود 2020a). World Development Indicators( World Bank :11
 .database. Washington, DC. http://data.worldbank.orgتاريخ
زيارة الموقع 22 :تموز/يوليو .2020
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الدخل القومي وتركيبة الموارد
الهدف 8.1
الناتج المحلي اإلجمالي

المجموع
تعادل القوة
الشرائية
بمليارات
الدوالر لعام
)2017

الهدف 17.4

الهدف 10.4
حصة العمل في
الناتج المحلي
اإلجمالي (بما
األجور
في ذلك
تكوين رأس
الحماية
ومدفوعات
المال الثابت
أ
االجتماعية)
اإلجمالي

نصيب الفرد

كتلة الدين
الخارجي

مجموع
خدمة الدين

دليل أسعار
االستهالك

مجموع
اإليرادات
الضريبية

(بالنسبة
المئوية
من الدخل
القومي
اإلجمالي)

(بالنسبة
المئوية
من الدخل
القومي
اإلجمالي)

()100 = 2010

2018

2019

13.3
23.8
16.3
18.4
26.4
22.7

14.3
–3.5
0.6
–6.1
0.6
6.3

0.1
8.9
..
..
..
1.4

..
1.8
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

115
118
ج
118
115
114
127

1.9
–6.2
..
3.7
..
0.9
1.7

..
15.3
ه
21.1
15.1
..
6.4
12.5

..
27.6
ه
26.7
11.9
..
4.6
24.1

3.2
145.1
90.0
76.1
..
..
40.4

0.1
30.0
7.3
5.4
..
..
3.2

151
130
155
126
..
113
ج
264

21.9
2.0
..
..

33.0
4.8
..
..

42.2
..
..
16.5

3.4
..
..
0.5

111
ج
120
..
..

..
..
5.9
..

97.8
157.6
56.9
26.1

5.5
21.4
0.9
0.4

135
120
1,344
د
158

39.4

..

..

44.8
25.1
25.5

..
3.3
3.6

—
—
—

النفقات الحكومية على
االستهالك النهائي

مجموع
اإليرادات
الضريبية

متوسط
النمو
السنوي

(بالنسبة
المئوية
من الناتج
المحلي
اإلجمالي)

المجموع
(بالنسبة
المئوية
من الناتج
المحلي
اإلجمالي)

النمو
السنوي

(بالنسبة المئوية)

2019

2019

2019

2017

655.8
1,609.3
73.9
262.4
138.8
209.7

67,119
46,962
45,026
92,651
27,896
49,846

0.2
–1.3
–2.6
–2.0
–2.4
–1.3

36.8
31.5
30.0
18.6
54.9
29.4

17.6
22.1
29.6
..
24.5
..

488.6
100.9
125.8
100.1
102.8
ج
25.9
1,180.9

11,350
14,717
10,756
9,906
15,174
ج
5,662
11,763

–1.1
–5.7
–0.1
0.5
1.0
ج –1.6
3.5

46.3
47.5
45.9
36.5
41.2
38.2
34.9

40.5
18.4
18.6
18.4
..
23.2
16.3

18.6
15.2
20.6
15.5
..
26.2
8.4

278.5
427.7
..
2.6

7,515
10,881
..
3,081

1.0
2.1
..
0.5

43.5
27.3
39.4
34.8

28.5
12.9
..
14.9

18.9
22.0
..
10.3

3.5
6.3
..
0.0

23.5
5.4
169.5
..

5,197
5,519
3,958
..

3.1
5.9
–4.9
ج –1.6

43.3
40.8
34.4
42.6

37.1
25.0
18.7
..

12.9
19.5
5.9
..

5.5
3.2
–9.8
..

..
..
8.0
..

..

..

..

39.6

..

..

..

..

3.1

5,955.9
67,363.2
127,400.6

16,487
10,845
16,980

—
—
—

34.4
47.6
53.8

21.2
31.6
25.5

18.7
15.2
16.6

2.1
4.2
2.6

7.7
11.1
13.3

15.2
26.3
34.3

ب

2019–2014

الديون

الضرائب
على الدخل
واألرباح
وعوائد رأس
المال

تعادل القوة
الشرائية
بمليارات
الدوالر لعام
)2017

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

(بالنسبة
المئوية
من الناتج
المحلي
اإلجمالي)

األسعار

ب

2019–2014

ب

2019–2014

ب

2019–2014

ب

2019–2014

ب

2018–2017

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً
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األراضي أو البلدان األخرى
الصومال
الدول العربية
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تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أ

تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية

ب

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

ج

بيانات 2018

د

بيانات 2014

ه

بيانات 2012
تعاريف

الناتج المحلي اإلجمالي :حصيلة إجمالي القيمة المضافة من جميع
المنتجين المقيمين في االقتصاد زائد أي ضرائب على المنتجاتُ ،تطرح منها
وتحول إلى قيمة
أي إعانات حكومية غير مدرجة في قيمة المنتجات،
َّ
الدوالر المعتمدة دوليًا عام  2017على أساس معدالت معادل القوة الشرائية.
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :الناتج المحلي اإلجمالي في فترة
معينة مقسومًا على مجموع السكان في الفترة نفسها.
النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :معدل النمو
السنوي بالنسبة المئوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باالستناد
إلى العملة المحلية الثابتة.
156

حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي ،بما في ذلك األجور ومدفوعات
الحماية االجتماعية :النسبة المئوية إلجمالي تعويضات الموظفين من
الناتج المحلي اإلجمالي ،والتي تقيس إجمالي الناتج .مجموع التعويضات هو
مجموع األجور ،النقدية أو العينية ،الذي تدفعه المؤسسة للموظف مقابل
العمل الذي قام به الموظف خالل فترة المحاسبة.
تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي :قيمة عمليات حيازة األصول الثابتة
الجديدة أو القائمة من قبل قطاع األعمال والحكومات واألسر المعيشية
(باستثناء مؤسساتها غير المدمجة) ناقص عمليات التصرف في األصول
الثابتة ،كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي .لم يجر أي تعديل
الستهالك األصول الثابتة.
النفقات الحكومية على االستهالك النهائي :كافة النفقات الحكومية
الجارية لشراء السلع والخدمات (بما في ذلك تعويضات الموظفين ومعظم
النفقات المتعلقة بالدفاع واألمن الوطنيين ،باستثناء النفقات العسكرية
الحكومية التي تشكل جزءًا من تكوين رأس مال الحكومة) كنسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي.
مجموع اإليرادات الضريبية :التحويالت اإللزامية إلى الحكومة المركزية
ألغراض عامة ،كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.
الضرائب على الدخل واألرباح وعوائد رأس المال :الضرائب المفروضة
على الدخل الصافي الفعلي أو المفترض لألفراد ،وعلى أرباح الشركات
والمؤسسات وعلى أرباح رأس المال ،سواء أكانت محققة أم ال ،وعلى
األراضي واألوراق المالية واألصول األخرى.
كتلة الدين الخارجي :الدين المستحق لغير المقيمين والقابل للسداد
بالعملة أو السلع أو الخدمات ،وهو حصيلة الديون الطويلة األجل العامة
والمضمونة من القطاع العام والخاصة غير المضمونة ،وائتمانات صندوق

تقرير التنمية االنسانية العربية للعام

2022

النقد الدولي المستعملة ،والديون القصيرة األجل ،كنسبة مئوية من
الدخل القومي اإلجمالي.
مجموع خدمة الدين :حصيلة أقساط أصل الديون والفوائد المدفوعة
فعليًا بالعملة األجنبية أو السلع أو الخدمات على الديون الطويلة األجل؛
والفوائد المدفوعة على الديون القصيرة األجل؛ وأقساط السداد (عمليات
إعادة الشراء والرسوم) لصندوق النقد الدولي ،كنسبة مئوية من الدخل
القومي اإلجمالي.
دليل أسعار االستهالك :دليل يعكس التغيرات في التكلفة التي يتحملها
المستهلك العادي القتناء سلة من السلع والخدمات ،ويمكن تثبيتها أو
تغييرها على فترات محددة ،مثل الفترة السنوية.
مصادر البيانات
األعمدة  3-1وWorld Bank (2020a). World Development :12-5
Indicators database. Washington, DC. http://data.world .bank.orgتاريخ زيارة الموقع 22 :تموز/يوليو .2020
العمود ILO (2020). ILO ILOSTAT database. https://ilostat.ilo. :4
 ./org/dataتاريخ زيارة الموقع 21 :تموز/يوليو .2020
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العمل والتشغيل
الهدف 9.2

الهدف 9.2

الهدف 8.5

التشغيل

نسبة
العاملين
من السكانأ

معدل
المشاركة
في القوى
أ
العاملة

(بالنسبة المئوية من
الفئة العمرية  15وأكثر)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف 8.5

الهدف 8.6

الهدف 8.7

البطالة

التشغيل في
قطاع الزراعة

أ

التشغيل
في قطاع
أ
الخدمات

(بالنسبة المئوية من
إجمالي التشغيل)

مجموع
البطالة

أ

(بالنسبة
المئوية
من القوى
العاملة)

بطالة
الشباب

أ

الهدف 1.1

الهدف 8.3

الهدف 8.3
مستوى
المهارات في
التشغيل

العمل الذي يهدد التنمية البشرية

الشباب
خارج التعليم
والتشغيل

(بالنسبة المئوية من
الفئة العمرية )24-15
ج

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

عمل
األطفال

(بالنسبة
المئوية
من الفئة
العمرية
)17-5
ج

2019–2010

الفقراء
العاملون
على أساس
معادل قوة
شرائية 3.20
دوالر في
أ
اليوم
(بالنسبة
المئوية
من إجمالي
التشغيل)

الهدف 1.3
الضمان
االجتماعي
المرتبط
بالتشغيل

نسبة
العاملين ذوي
السكان الذين
المهارات
يحصلون
المرتفعة إلى
على
العاملين ذوي
معاشات
نسبة التشغيل غير الرسمي
المهارات
ب
تقاعد
في القطاعات غير الزراعية المنخفضة
(بالنسبة المئوية من
إجمالي التشغيل في
القطاعات غير الزراعية)

2019

2019–2011

ج

ج

2019–2011

(نسبة
التشغيل)
ج

2019–2009

(بالنسبة
المئوية من
السكان في
سن التقاعد
القانونية)
ج

2019–2014

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت

80.2
52.6
72.8
86.7
70.4
71.9

82.1
55.9
73.4
86.8
72.4
73.5

1.4
2.4
1.0
1.2
4.6
2.0

64.2
72.9
63.8
44.4
62.7
73.6

2.3
5.9
0.7
0.1
2.7
2.2

7.3
28.6
4.6
0.4
13.2
15.8

11.2
16.0
18.0
10.5
19.8
27.0

..
..
..
..
..
..

0.4
0.1
..
0.1
0.2
0.6

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

1.86
..
0.61
0.96
..
0.82

27.0
5.1
..
13.1
..
41.9

36.3
44.1
38.7
33.5
40.5
32.4
41.4

41.2
47.0
46.1
39.3
49.7
43.8
46.4

9.9
13.6
13.0
3.1
18.9
6.1
23.8

59.4
63.9
54.4
72.4
59.2
62.3
48.5

11.7
6.2
16.0
14.7
18.6
26.2
10.8

29.5
17.6
36.3
35.0
50.5
42.0
31.1

21.1
25.5
24.8
32.5
31.8
33.8
27.7

4.3
..
2.3
1.7
..
9.4
4.8

1.3
0.2
0.9
1.4
0.4
1.4
11.9

..
..
..
..
..
50.6
54.2

..
..
..
..
..
39.2
41.1

0.84
..
0.95
..
..
1.40
3.68

..
..
54.0
46.6
..
31.0
37.5

41.2
37.5
40.4
41.4

45.3
43.0
44.1
43.3

34.7
18.1
10.7
50.4

43.6
59.6
62.7
36.6

9.0
12.8
8.4
4.3

22.1
25.1
20.9
9.9

22.1
44.6
33.4
27.2

..
4.5
..
28.5

5.0
6.8
53.8
29.3

..
..
..
93.4

..
..
..
93.4

0.45
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..
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29.0

35.8
53.8
43.8
61.0

9.5
10.3
16.5
12.9

14.8
20.8
31.4
24.0
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48.0
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166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

..

الصومال

42.0

الدول العربية
البلدان النامية
العالم

43.0
57.4
57.4

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

األراضي أو البلدان األخرى

ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أ

تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية

ب

نظرا الختالف أعمار التقاعد القانونية بين البلدان ،يجب إجراء
ً
المقارنات بين البلدان بحذر.

ج

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
تعاريف

نسبة العاملين من السكان :النسبة المئوية للسكان العاملين من الفئة
العمرية  15وأكثر.
معدل المشاركة في القوى العاملة :النسبة المئوية لسكان البلد في
سن العمل الذين يشاركون بنشاط في سوق العمل ،إما عن طريق العمل
مؤشرا على الحجم النسبي لليد العاملة
أو البحث عن عمل .وهو يعتبر
ً
المتاحة للمشاركة في إنتاج السلع والخدمات.
التشغيل في قطاع الزراعة :حصة العمالة اإلجمالية في قطاع الزراعة.
التشغيل في قطاع الخدمات :حصة العمالة اإلجمالية في قطاع الخدمات.

مجموع البطالة :النسبة المئوية للقوى العاملة من السكان في سن  15عامًا
وأكثر الذين ال يعملون بأجر أو ال يعملون لحسابهم الخاص ولكنهم متاحون
للعمل واتخذوا خطوات للبحث عن عمل مدفوع األجر أو عمل لحسابهم الخاص.
معدل بطالة الشباب :النسبة المئوية للقوى العاملة من السكان في الفئة
العمرية  24-15الذين ال يعملون بأجر أو ال يعملون لحسابهم الخاص ولكنهم
متاحون للعمل وقد اتخذوا خطوات للبحث عن عمل مدفوع األجر أو عمل
لحسابهم الخاص.
الشباب خارج التعليم أو التشغيل :النسبة المئوية لألشخاص من الفئة
العمرية  24-15الذين ال يعملون أو ال يتلقون التعليم أو التدريب.
عمل األطفال :النسبة المئوية لألطفال من الفئة العمرية  11-5سنة الذين
يمارسون ،خالل األسبوع المرجعي ،ما ال يقل عن ساعة واحدة من األنشطة
االقتصادية و/أو يشاركون في خدمات منزلية غير مدفوعة األجر ألكثر
من  21ساعة؛ واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  14سنة والذين
شاركوا ،خالل األسبوع المرجعي ،في  14ساعة على األقل من األنشطة
االقتصادية و/أو شاركوا في خدمات منزلية غير مدفوعة األجر ألكثر من
 21ساعة؛ واألطفال من الفئة العمرية  17-15سنة الذين يمارسون ،خالل
األسبوع المرجعي ،ما ال يقل عن  43ساعة من النشاط االقتصادي؛ أو األطفال
من الفئة العمرية  17-5سنة الذين يمارسون ،خالل األسبوع المرجعي،
ظروف عمل خطرة أو أي شكل أسوأ من أشكال عمل األطفال غير الخطرة.
الفقراء العاملون الذين يعيشون على  3.20دوالر في اليوم (تعادل القوة
الشرائية) :نسبة العاملين الذين يعيشون بأقل من  3.20دوالرات في اليوم
(تعادل القوة الشرائية) ،كنسبة مئوية من مجموع السكان العاملين من
الفئة العمرية  15سنة وأكثر.

الجداول اإلحصائية

نسبة التشغيل غير الرسمي في القطاعات غير الزراعية :حصة
التشغيل غير الرسمي من مجموع التشغيل في القطاعات غير الزراعية.
نسبة العاملين ذوي المهارات المرتفعة إلى العاملين ذوي المهارات
المنخفضة :نسبة التشغيل اإلجمالي في المهن ذات المهارات العالية
(مستوى المهارات  3و :4المديرون والمهنيون والفنيون والمهنيون
المساعدون) إلى إجمالي التشغيل في المهن ذات المهارات المنخفضة
(مستوى المهارات  :1المهن األولية).
المس ّنون الذين يحصلون على معاشات التقاعد :نسبة األشخاص الذين
يفوق عمرهم السن القانونية للتقاعد والذين يحصلون على معاش تقاعد
للشيخوخة (النظام القائم على االشتراكات أو غير القائم على االشتراكات
أو النظامين) ،كنسبة مئوية من السكان المؤهلين.
مصادر البيانات
األعمدة  7-1وILO ILOSTAT database. https:// .)2020( ILO ILO :11-9
 ./ilostat.ilo.org/dataتاريخ زيارة الموقع 21 :تموز/يوليو .2020
العمودان  8وUnited Nations Statistics Division (2020a). :13
Global SDG Indicators Database. https://unstats.un.org/sdgs/
 ./indicators/databaseتاريخ زيارة الموقع 21 :تموز/يوليو .2020
العمود  :12حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى ILO
ILOSTAT database. .)2020( )(International Labour Organization
 ./https://ilostat.ilo.org/dataتاريخ زيارة الموقع 21 :تموز/يوليو .2020
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
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الدخل القومي وتركيبة الموارد
ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أ

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

ب

يشمل الالجئون األفراد المعترف بهم بموجب اتفاقية عام 1951

ج

يختلف عن التعريف النموذجي أو يشير إلى جزء من البلد فقط

د

سنوات أو فترات غير تلك المحددة

الخاصة

ه

بيانات عام 2016

و

الالجئون الفلسطينيون التابعون للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين فقط .يوجد  5629829الج ًئا فلسطينيًا آخر
تحت مسؤولية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) (.)UNRWA 2020

ز

منطقة العراق الوسطى

ح

حصيلة غير مرجحة للتقديرات الوطنية

مصادر البيانات

تعاريف

الناتج المحلي اإلجمالي :حصيلة إجمالي القيمة المضافة من جميع
المنتجين المقيمين في االقتصاد زائد أي ضرائب على المنتجاتُ ،تطرح منها
وتحول إلى قيمة
أي إعانات حكومية غير مدرجة في قيمة المنتجات،
َّ
الدوالر المعتمدة دوليًا عام  2017على أساس معدالت تعادل القوة الشرائية.
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :الناتج المحلي اإلجمالي في فترة
معينة مقسومًا على مجموع السكان في الفترة نفسها.
النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :معدل النمو
السنوي بالنسبة المئوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باالستناد
إلى العملة المحلية الثابتة.
حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي ،بما في ذلك األجور ومدفوعات
الحماية االجتماعية :النسبة المئوية إلجمالي تعويضات الموظفين من
الناتج المحلي اإلجمالي ،والتي تقيس إجمالي الناتج .مجموع التعويضات هو
مجموع األجور ،النقدية أو العينية ،الذي تدفعه المؤسسة للموظف مقابل
العمل الذي قام به الموظف خالل الفترة المحاسبية.
تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي :قيمة عمليات حيازة األصول الثابتة
الجديدة أو القائمة من قبل قطاع األعمال والحكومات واألسر المعيشية
(باستثناء مؤسساتها غير المدمجة) ناقص عمليات التصرف في األصول
الثابتة ،كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي .ال يتم إجراء أي تعديل
الستهالك األصول الثابتة.
النفقات الحكومية على االستهالك النهائي :كافة النفقات الحكومية
الجارية لشراء السلع والخدمات (بما في ذلك تعويضات الموظفين ومعظم
النفقات المتعلقة بالدفاع واألمن الوطنيين ،باستثناء النفقات العسكرية
الحكومية التي تشكل جزءًا من تكوين رأس مال الحكومة) كنسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي.
مجموع اإليرادات الضريبية :التحويالت اإللزامية إلى الحكومة المركزية
ألغراض عامة ،كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

العمود United Nations Statistics Division (2020a). Global :1
SDG Indicators Database. https://unstats.un.org/sdgs/
 ./indicators/databaseتاريخ زيارة الموقع  21تموز/يوليو .2020
العمود UNHCR (Office of the United Nations High :2
UNHCR Global Trends .)2020( )Commissioner for Refugees
 ./Geneva. www.unhcr.org/globaltrends2019 .2019تاريخ زيارة
الموقع  4آب/أغسطس .2020
العمود IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) :3
(2020). Global Internal Displacement Database. www.
 .internal-displacement.org/databaseتاريخ زيارة الموقع 22
تموز/يوليو .2020
العمود )2019a( UNDESA ;)2020(CRED EM-DAT :4
األعمدة  5و 10وUNICEF (United Nations Children’s Fund) :11
 .(2020a). UNICEF Data. https://data.unicef.orgتاريخ زيارة الموقع
 21تموز/يوليو .2020
العمودان  6وUNODC (United Nations Office on Drugs and :7
 .DATAUNODC. https://dataunodc.un.org .)2020( )Crimeتاريخ
زيارة الموقع  21تموز/يوليو .2020
العمودان  8و.)2020( )WHO(World Health Organization :9
 /Global Health Observatory. www.who.int/ghoتاريخ زيارة
الموقع  21تموز/يوليو .2020
العمود FAO(Food and Agriculture Organization) (2020a). :12
 FAOSTATdatabase. http://www.fao.org/faostat/enتاريخ زيارة
الموقع  21تموز/يوليو .2020

الضرائب على الدخل واألرباح وعوائد رأس المال :الضرائب المفروضة
على الدخل الصافي الفعلي أو المفترض لألفراد ،وعلى أرباح الشركات
والمؤسسات ،وعلى أرباح رأس المال ،سواء أكانت محققة أم ال ،وعلى
األراضي واألوراق المالية واألصول األخرى.
كتلة الدين الخارجي :الدين المستحق لغير المقيمين والقابل للسداد
بالعملة أو السلع أو الخدمات ،وهو حصيلة الديون الطويلة األجل العامة
والمضمونة من القطاع العام والخاصة غير المضمونة ،وائتمانات صندوق
النقد الدولي المستعملة ،والديون القصيرة األجل ،كنسبة مئوية من
الدخل القومي اإلجمالي.
مجموع خدمة الدين :حصيلة أقساط أصل الديون والفوائد المدفوعة
فعليًا بالعملة األجنبية أو السلع أو الخدمات على الديون الطويلة األجل؛
والفوائد المدفوعة على الديون القصيرة األجل؛ وأقساط السداد (عمليات
إعادة الشراء والرسوم) لصندوق النقد الدولي ،كنسبة مئوية من الدخل
القومي اإلجمالي.
دليل أسعار االستهالك :دليل يعكس التغيرات في التكلفة التي يتحملها
المستهلك العادي القتناء السلع والخدمات ،ويمكن تثبيتها أو تغييرها على
فترات محددة ،مثل الفترة السنوية.

الجداول اإلحصائية
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لوحة التتبع 1

نوعية التنمية البشرية
توزيع البلدان :المجموعة العليا

المجموعة الوسطى

المجموعة الدنيا

تقريبا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات .وتتوزّ ع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية
ً
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها .ويمكن مراجعة الملحوظات لمزيد من التفاصيل.

الهدف A.4

الهدف C.4
نوعية الصحة

الهدف 7.1

الهدف 4.1

نوعية التعليم

نوعية المعيشة

المدارس الموصولة
بشبكة اإلنترنت

التدهور
الصحي
المتوقع
(بالنسبة
المئوية)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نسبة
المعلمون
التالميذ
للمعلمين المدربون
في التعليم في التعليم
أسرة
االبتدائي
المستشفيات االبتدائي

األطباء

( 10,000لكل من السكان)
د

د

(عدد
التالميذ
لكل معلم)
د

المدارس
االبتدائية

المدارس
الثانوية

(بالنسبة المئوية)
د

د

2019

2018–2010

12.9
13.5
13.6
13.1
12.4
13.8

25.3
26.1
9.3
24.9
20.0
26.5

14
22
17
13
15
20

13.0
13.8
13.2
13.1
14.0
13.9
12.0

17.2
21.0
13.0
23.2
20.9
..
4.5

19
27
22
15
32
..
14

24
12
17
19
..
24
24

13.0
13.5
13.5
12.2

7.3
7.1
12.9
2.7

10
13
14
22

27
ه
17
..
28

100
..
..
55

12.2
11.8
12.9
13.5

1.9
2.2
2.6
5.3

..
14
7
7

34
29
ه ,ز
38
27

91
100
ه
60
..

..
..
..
..

الصومال

12.0

0.2

9

36

..

..

..

الدول العربية
البلدان النامية
العالم

12.9
11.9
13.2

10.4
15.8
15.5

14
36
27

22
18
24

90
..
..

—
—
—

—
—
—

2019–2010

2019–2010

2019–2010

2019–2010

2019–2010

العاملون
المعرضون
للمخاطرa

مجموع النقاط في إطار البرنامج
الدولي لتقييم الطلبة

القراءة
د

الهدف 6.1

الهدف 6.2

ب

الرياضيات

ج

العلوم

ج

سكان
األرياف
الذين
يحصلون
على
الكهرباء

(بالنسبة
المئوية من
مجموع
العاملين)

السكان
الذين
يحصلون
على
خدمات
مياه الشرب
المدارة
بطريقة
آمنة

السكان
الذين
يحصلون
على
خدمات
الصرف
الصحي
المدارة
بطريقة
آمنة

(بالنسبة المئوية)

2018

2018

2018

2019

2018

2017

2017

25
14
12
12
10
9

100
100
100
ه
49
100
79

100
100
100
100
100
..

100
100
100
100
100
..

432
399
..
407
..
..

435
373
..
414
..
..

434
386
..
419
..
..

0.9
3.0
1.1
0.1
2.6
1.1

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

..
..
99
96
90
100

96
78
96
96
..
100

100
..
100
100
..
100
83

..
90
49
13
..
85
48

..
94
97
74
..
95
49

..
353
..
419
..
..
..

..
393
..
400
..
..
..

..
384
..
429
..
..
..

27.0
26.9
20.0
9.2
5.7
23.1
20.7

100.0
100.0
99.6
98.9
و
6.6
100.0
100.0

..
48
93
94
..
..
..

18
22
78
81
26
..
61

79
..
..
8

90
..
..
11

359
..
..
..

368
..
..
..

377
..
..
..

47.5
19.8
32.4
63.7

100.0
99.9
69.5
77.0

70
59
..
..

39
41
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

52.5
44.7
50.4
45.6

0.6
23.8
47.1
48.7

..
..
..
..

..
36
..
..

..

..

..

87.2

14.6

..

..

—
—
—

—
—
—

—
—
—

25.1
46.4
44.7

79.7
96.3
80.3

..
..
..

53
..
..

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً
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95
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121
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151
156
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157
166
170
179
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نوعية التنمية البشرية
ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن
ّ
وتتوزع البلدان ضمن كل مؤشر على
المؤشرات في هذا الجدول.
ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن
المجموعات الثالث نفسها .وتتضمن المالحظة الفنية  6تفاصيل
عن توزيع البلدان على المجموعاتhttp://hdr.undp.org/( .
)sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf

مصادر البيانات

تعاريف

التدهور الصحي المتوقع :الفارق النسبي بين العمر المتوقع والعمر المتوقع
بصحة جيدة ،ويُحسب بالنسبة المئوية من العمر المتوقع عند الوالدة.
األطباء :عدد أطباء الصحة العامة والمتخصصين لكل  10,000من السكان.
أسرّ ة المستشفيات :عدد أسرّ ة المستشفيات المتاحة لكل  10,000من
السكان.
نسبة التالميذ للمعلمين في التعليم االبتدائي :متوسط عدد التالميذ لكل
معلم في التعليم االبتدائي.
المعلمون المدربون في التعليم االبتدائي :نسبة معلمي المدارس في
المرحلة االبتدائية الذين تلقوا الحد األدنى المطلوب من التدريب النظامي
على التعليم في المرحلة االبتدائية (قبل بدء التعليم أو أثناءه).

أ

تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية.

ب

يبلغ متوسط النقاط المحققة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية .487

ج

يبلغ متوسط النقاط المحققة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية .489

د

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.

ه

بيانات سنة واحدة من  2007إلى .2009

العاملون المعرضون للمخاطر :نسبة العاملين في األسرة بدون أجر أو
لحسابهم الخاص.

و

بيانات عام .2011

ز

تغطي البيانات السودان قبل انفصال جنوب السودان.

سكان األرياف الذين يحصلون على الكهرباء :السكان الذين يعيشون
في المناطق الريفية ويحصلون على الكهرباء ،بالنسبة المئوية من مجموع
سكان األرياف .ويشمل ذلك الكهرباء المتوفرة تجاريًا (من ضمن الشبكة
وخارجها والكهرباء المولدة ذاتيًا ،وتستثنى التوصيالت غير المرخصة).

العمود  :1حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
حول العمر المتوقع عند الوالدة والعمر المتوقع بصحة جيدة عند الوالدة
من .2020 IHME
العمودان  2و.2020a World Bank :12
األعمدة  3و 13و.2020 WHO :14
األعمدة  4إلى .2020 UNESCO Institute for Statistics :7
األعمدة  8إلى .2019a OECD : 10
العمود .ILO 2020 :11

المدارس الموصولة بشبكة اإلنترنت :نسبة المدارس في المرحلة
المحددة الموصولة بشبكة اإلنترنت ألغراض التعليم.
مجموع النقاط في إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة :مجموع النقاط
المحققة في اختبار المهارات والمعرفة في القراءة والرياضيات والعلوم لدى
التالميذ في سن  15سنة.

السكان الذين يحصلون على خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة آمنة:
نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب متاحة في
الموقع وعند الحاجة ،خالية من الغائط والملوثات الكيميائية الرئيسية.
وتشمل المصادر المحسنة لمياه الشرب المياه المنقولة باألنابيب ،واآلبار
المسبورة ،واآلبار المحفورة المحمية ،والينابيع المحمية ،والمياه المعبأة
أو المنقولة.
السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة
آمنة :نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق محسنة للصرف الصحي
غير مشتركة مع أسر معيشية أخرى ،يتم تصريف الغائط منها على نحو
آمن في الموقع أو معالجته في مكان آخر .وتشمل المرافق المحسنة
للصرف الصحي مراحيض الشطف/الدلق الموصولة بشبكات الصرف
الصحي أو بخزان للصرف الصحي أو بحفرة؛ والحفرة المبلطة (بما في ذلك
الحفرة المبلطة ذات التهوية)؛ والمراحيض السمادية.
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الفجوة حسب النوع االجتماعي في مختلف مراحل الحياة
توزيع البلدان :المجموعة العليا

المجموعة الوسطى

المجموعة الدنيا

تقريبا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات .وتتوزّ ع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية
ً
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها .ويمكن مراجعة الملحوظات لمزيد من التفاصيل.

الهدف 4.2

الهدف 4.1

الهدف 4.1

الهدف 8.5

الهدف 4.4

الهدف 8.3

الهدف 8.5

الطفولة والشباب

نسبة
الذكور إلى
اإلناث عند
الوالدةa

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نسبة
الذكور إلى
اإلناث عند
الوالدة

ج

2019–2014 2020b–2015

االبتدائي
ج

2019–2014

الهدف 5.4

السن
المتقدمة

البلوغ

معدل بطالة
الشباب

(نسبة اإلناث إلى الذكور)

ما قبل
االبتدائي

الهدف 5.5

الهدف 5.5

الهدف 1.3

(نسبة اإلناث
إلى الذكور)

الثانوي
ج

2019–2014

السكان
الحاصلون
على جزء
من التعليم
الثانوي
على األقل

حصة العامالت
مجموع معدل في القطاعات
غير الزراعية
البطالة

(نسبة
اإلناث إلى
الذكور)

(نسبة اإلناث
إلى الذكور)

(بالنسبة
المئوية من
مجموع القوى
العاملة في
القطاعات
غير الزراعية)

ج

2019

2019–2015

الوقت المستغرق في
األعمال المنزلية وأعمال
الرعاية بدون أجر

حصة المقاعد التي
تشغلها النساء
في
المجالس
النيابية

في
الحكومات
المحلية

ج

(بالنسبة المئوية)

2019

2019

2019

2019–2017

المسنون
الحاصلون
على
معاشات
التقاعد

(بالنسبة
المئوية من
الساعات
األربع
والعشرين
في اليوم)

(نسبة
اإلناث إلى
الذكور)

(نسبة
اإلناث إلى
الذكور)

ج

ج

ج

2018–2008

2018–2008

2019–2014

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

1.05
1.03
1.04
1.05
1.05
1.05

0.95
1.05
1.03
1.01
1.05
1.05

0.98
1.01
0.99
1.01
1.10
1.10

0.92
0.94
1.06
..
0.92
1.06

2.26
2.97
7.81
9.77
3.72
2.92

0.94
0.90
0.92
1.15
1.15
1.15

3.88
7.67
19.75
11.68
9.00
5.19

17.2
13.4
19.8
13.8
12.0
24.7

50.0
19.9
18.8
9.8
9.9
4.6

..
1.1
13.3
..
3.5
..

..
..
..
8.2
18.9
..

..
..
..
3.7
2.5
..

..
..
..
0.36
..
..
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1.05
1.05
1.06
1.05
1.06
1.05
1.06

..
..
1.02
0.99
..
1.00
1.00

0.95
..
0.99
0.98
..
1.00
1.00

..
..
1.14
1.03
..
1.10
0.99

1.76
1.32
1.12
1.85
1.65
1.84
1.55

1.00
0.98
0.78
0.95
1.56
0.98
1.01

2.17
1.96
1.75
1.82
1.59
1.82
3.06

16.9
23.3
25.0
16.6
30.3
15.9
17.4

21.5
4.7
22.6
15.4
16.0
..
14.9

17.6
4.0
48.5
31.9
..
21.2
..

21.7
..
..
..
..
د
17.8
د
22.4

5.8
..
..
..
..
د
6.0
د
9.2

..
..
..
0.20
..
..
..

1.06
1.07
1.05
1.05

0.86
..
..
1.03

0.96
..
..
1.00

0.91
..
..
1.07

1.04
2.86
2.83
0.77

0.81
0.70
0.86
..

1.21
3.02
3.52
1.16

16.8
10.8
14.6
37.5

18.4
25.2
13.2
6.1

20.9
25.7
7.1
28.0

20.8
..
..
..

7.0
..
..
..

..
..
..
..

1.05
1.04
1.04
1.05

1.26
0.95
1.02
0.90

1.06
1.00
0.94
0.87

1.02
1.03
1.01
0.73

1.20
0.96
1.56
1.47

0.51
..
0.79
0.54

1.45
1.02
2.39
2.09

31.3
41.0
20.0
5.0

20.3
26.2
27.5
1.0

31.4
28.9
..
و
0.5

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

الصومال

1.03

..

..

..

0.98

..

0.97

18.0

24.3

..

..

..

..

الدول العربية
البلدان النامية
العالم

1.05
1.07
1.07

0.98
0.97
0.98

0.97
1.01
1.01

0.96
1.00
1.00

1.79
1.18
1.15

0.88
0.85
0.89

2.63
1.22
1.18

16.3
37.1
39.4

18.0
22.7
24.6

—
—
—

—
—
—

—
—
—

..
..
..
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الفجوة حسب النوع االجتماعي في مختلف مراحل الحياة
ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن
ّ
وتتوزع البلدان ضمن كل مؤشر على
المؤشرات في هذا الجدول.
ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن
المجموعات الثالث نفسها .وتتضمن المالحظة الفنية  6تفاصيل
عن توزيع البلدان على المجموعاتhttp://hdr.undp.org/( .
)sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf

أ

من المعروف عامة والمثبت بالتجربة أن النسبة الطبيعية للذكور
إلى اإلناث عند الوالدة هي  1.05من الذكور لكل أنثى.

ب

البيانات هي متوسطات للتقديرات الزمنية للفترة .2020-2015

ج

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.

د

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية  10سنوات وأكثر.

ه

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية  74-20سنة.

و

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية  12سنة وأكثر.

ز

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية  6سنوات وأكثر.

مصادر البيانات

تعاريف

نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة :نسبة الوالدات من الذكور إلى
الوالدات من اإلناث.
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم ،نسبة اإلناث إلى الذكور :النسبة
اإلجمالية اللتحاق اإلناث بالتعليم إلى النسبة اإلجمالية اللتحاق الذكور
بالتعليم في مرحلة معيّنة من التعليم (ما قبل االبتدائي أو االبتدائي أو
الثانوي) والنسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم (لإلناث أو للذكور) هي
مجموع االلتحاق بمرحلة معيّنة من التعليم بصرف النظر عن العمر،
ويُحسب بالنسبة المئوية من مجموع السكان في سن االلتحاق بهذه
المرحلة.
معدل بطالة الشباب ،نسبة اإلناث إلى الذكور :نسبة اإلناث من مجموع
القوى العاملة اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و 24سنة وال يزاولن ً
عماًل
لقاء أجر وال يعملن لحسابهن ،ولكنهن جاهزات للعمل ،ويحاولن إيجاد
عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهن الخاص ،إلى نسبة الذكور من
القوى العاملة الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 24سنة وال يزاولون ً
عماًل
لقاء أجر وال يعملون لحسابهم ،ولكنهم جاهزون للعمل ،ويحاولون إيجاد
عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

العمود .UNDESA 2019a :1
األعمدة  2إلى .UNESCO 2020 :4

العمودان  5و :7حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
.ILO 2020

العمود  UNESCO :6حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
 2018 Barro and Lee.؛2020 Institute for Statistics
العمود .2020 ILO :8
العمود .2020 IPU :9
العمودان  10و.2020a United Nations Statistics Division :11

العمودان  12و :13حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

.2020a United Nations Statistics Division

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل ،نسبة
اإلناث إلى الذكور :نسبة اإلناث من السكان من الفئة العمرية  25سنة
وأكثر اللواتي بلغن مستوى من التعليم الثانوي (ولو لم يتممنه) إلى نسبة
الذكور من السكان من الفئة العمرية  25سنة وأكثر من المستوى
التعليمي نفسه.
مجموع معدل البطالة ،نسبة اإلناث إلى الذكور :نسبة اإلناث من مجموع
القوى العاملة من الفئة العمرية  15سنة وأكثر وال يزاولن ً
عماًل لقاء أجر
وال يعملن لحسابهن ،ولكنهن جاهزات للعمل ،ويحاولن إيجاد عمل لقاء
أجر أو تأسيس عمل لحسابهن الخاص ،إلى نسبة الذكور من مجموع القوى
ً
عماًل لقاء أجر وال
العاملة من الفئة العمرية  15سنة وأكثر وال يزاولون
يعملون لحسابهم ،ولكنهم جاهزون للعمل ،ويحاولون إيجاد عمل لقاء أجر
أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.
حصة العامالت في القطاعات غير الزراعية :حصة النساء من العمل في
القطاعات غير الزراعية ،أي التي تشمل األنشطة الصناعية والخدمات.
حصة المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس النيابية :نسبة المقاعد
التي تشغلها النساء من مجموع المقاعد في المجلس النيابي .وفي البلدان
التي تعتمد نظامًا تشريعيًا من مجلسينُ ،تحسب حصة المقاعد باالستناد
إلى عدد المقاعد في المجلسين.
حصة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية :نسبة
المناصب المُ نتخبة التي تشغلها النساء في الهيئات التشريعية/التداولية
للحكومة المحلية من مجموع المناصب المُ نتخبة في هذه الهيئات.
الوقت المستغرق في األعمال المنزلية وأعمال الرعاية بدون أجر:
متوسط عدد الساعات المستغرقة يوميًا في األعمال المنزلية وأعمال
الرعاية بدون أجر ،ويُحسب بالنسبة المئوية من الساعات األربع
والعشرين في اليوم.
ويُقصد باألعمال المنزلية وأعمال الرعاية بدون أجر أنشطة تقديم
الخدمات ألغراض االستخدام النهائي الذاتي من قبل أفراد األسرة المعيشية
أو أفراد األسرة الذين يعيشون في مسكن آخر.
المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد ،نسبة اإلناث إلى الذكور:
نسبة المسنات اللواتي بلغن سن التقاعد القانونية ويحصلن على معاش
تقاعد الشيخوخة (في النظام القائم على االشتراكات أو غير القائم على
االشتراكات أو النظامين إلى نسبة المسنين الرجال الذين بلغوا سن
التقاعد القانونية ،ويحصلون على معاش تقاعد الشيخوخة (في النظام
القائم على االشتراكات أو غير القائم على االشتراكات أو النظامين).
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تمكين المرأة
توزيع البلدان :المجموعة العليا

المجموعة الوسطى

المجموعة الدنيا

تقريبا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات .وتتوزّ ع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية
ً
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها .ويمكن مراجعة الملحوظات لمزيد من التفاصيل.

الهدف  3.1الهدف  5.6 ,3.7الهدف 5.6

الهدف 5.3

الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف 5.3

الهدف 5.2

الهدف 5.2

الهدف 5.5

العنف ضد الفتيات والنساء
زواج
األطفال

الحصول
على
الرعاية قبل
الوالدة،
زيارة واحدة
على األقل

نسبة
الوالدات
بإشراف
عاملين
صحيين
مؤهلين

انتشار
استخدام
أي وسيلة
من وسائل
منع الحمل

(بالنسبة
المئوية)

(بالنسبة
المئوية)

(بالنسبة المئوية من
النساء المتزوجات أو
المرتبطات بعالقة في
سن اإلنجاب ،من الفئة
العمرية  49-15سنة)

االحتياجات
غير الملباة
لتنظيم
األسرة

النساء
المتزوجات
عند سن
 18سنة

انتشار
تشويه/
بتر األعضاء
التناسلية
للفتيات
والنساء

التمكين االجتماعي واالقتصادي

النساء اللواتي
تعرضن في أي وقت
مضى للعنفa
على يد
شريك
حميم

الهدف 1.3

على يد
شريك غير
حميم

(بالنسبة
المئوية
من النساء
من الفئة
العمرية
 24-20سنة
المتزوجات
أو
المرتبطات
بعالقة)

(بالنسبة
المئوية من
الفتيات
والنساء
الشابات
من الفئة
(بالنسبة المئوية من
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السكان اإلناث من الفئة
 49-15سنة)
العمرية  15سنة وأكثر)

ب

ب

حصة اإلناث
حصة
من المتخرجين
المتخرجات
النساء
في العلوم،
في العلوم،
اللواتي
والتكنولوجيا ،والتكنولوجيا،
لديهن حساب
والهندسة،
والهندسة،
حصة
والرياضيات العامالت في في مؤسسة
والرياضيات
على مستوى على مستوى اإلدارة العليا مالية أو لدى
التعليم العالي التعليم العالي والمتوسطة جهة تقديم

إجازة
األمومة

(بالنسبة
المئوية من
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من الفئة
العمرية 15
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تمكين المرأة
ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن
ّ
وتتوزع البلدان ضمن كل مؤشر على
المؤشرات في هذا الجدول.
ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن
المجموعات الثالث نفسها .وتتضمن المالحظة الفنية  6تفاصيل
عن توزيع البلدان على المجموعاتhttp://hdr.undp.org/( .
)sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf

أ

تختلف طرق جمع البيانات ،والفئات العمرية ،ومجموعات النساء
اللواتي تشملهن المسوح (النساء اللواتي كان لديهن شريك في
أي وقت مضى ،أو اللواتي تزوجن في أي وقت مضى ،أو جميع
النساء( ،والتعاريف المستخدمة للجناة ولمختلف أشكال العنف
ضد المرأة ،لذلك فإن البيانات غير قابلة بالضرورة للمقارنة بين
البلدان.

ب

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.

ج

بيانات عام .2011

د

بيانات عام .2014

مصادر البيانات

تعاريف

الحصول على الرعاية قبل الوالدة ،زيارة واحدة على األقل :نسبة
النساء من الفئة العمرية  49-15سنة اللواتي زرن أحد العاملين الصحيين
المؤهلين (طبيب أو ممرضة أو قابلة) مرة واحدة على األقل خالل الحمل.
نسبة الوالدات بإشراف عاملين صحيين مؤهلين :نسبة الوالدات
ً
(عادة طبيب أو ممرضة أو قابلة)
وبإشراف عاملين صحيين مؤهلين
وإختصاصيين تلقوا التعليم والتدريب ،ويستوفون المعايير الوطنية
والدولية لصحة األمهات والمواليد الجدد ،ويتمتعون بالكفاءة الالزمة
لتقديم الرعاية للنساء والمواليد بجودة عالية انطالقًا من األدلة وحقوق
اإلنسان ،مع مراعاة الخصائي االجتماعية والثقافية لصون كرامة اإلنسان،
وتيسير الوظائف الفيزيولوجية أثناء المخاض والوالدة لضمان عملية
توليد صحية وإيجابية ،وتحديد المضاعفات عند النساء أو المواليد
وإدارتها أو إحالتها .وال يشمل ذلك القابالت التقليديات حتى لو تلقين
دورات تدريبية قصيرة.

العمود UNICEF 2020a. :1
األعمدة  2و 5وUnited Nations Statistics Division 2020a. :6
العمودان  3وUNDESA 2020. :4
العمودان  7وUN Women 2019. :8
العمودان  9وUNESCO Institute for Statistics 2020. :10
العمود LO 2020. :11
العمودان  12وWorld Bank 2020b. :13

انتشار استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل :نسبة النساء
المتزوجات أو المُ رتبطات بعالقة في سن اإلنجاب ( 49-15سنة) اللواتي
يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع الحمل.
االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة :نسبة النساء المتزوجات أو
المُ رتبطات بعالقة في سن اإلنجاب ( 49-15سنة) والقادرات على اإلنجاب
اللواتي لديهن احتياجات غير ملباة في حال رغبن في عدم اإلنجاب (أو
عدم اإلنجاب مجددًا) ،أو رغبن في تأجيل موعد اإلنجاب التالي أو لم
يتخذن قرا ًرا بشأن توقيته ،وال يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع
الحمل.
زواج األطفال ،النساء المتزوجات عند سن  18سنة :نسبة النساء من
الفئة العمرية  24-20سنة اللواتي تزوجن أو ارتبطن بعالقة للمرة األولى
قبل سن  18سنة.
انتشار تشويه/بتر األعضاء التناسلية للفتيات والنساء :نسبة الفتيات
والنساء الشابات من الفئة العمرية  49-15سنة اللواتي تعرّ ضن لتشويه/
بتر لألعضاء التناسلية.
النساء اللواتي تعرّ ضن في أي وقت مضى للعنف على يد شريك حميم:
نسبة اإلناث ،من الفئة العمرية  15سنة وأكثر ،اللواتي تعرّ ضن في أي وقت
مضى لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك حميم.
النساء اللواتي تعرّ ضن في أي وقت مضى للعنف على يد شريك غير
حميم :نسبة اإلناث ،من الفئة العمرية  15سنة وأكثر ،اللواتي تعرّ ضن في
أي وقت مضى لعنف جنسي على يد شريك غير حميم.
حصة المتخرجات في العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات
على مستوى التعليم العالي :حصة المتخرجات في العلوم ،والتكنولوجيا،
والهندسة ،والرياضيات من مجموع المتخرجات على مستوى التعليم
العالي.
حصة اإلناث من المتخرجين في العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة،
والرياضيات على مستوى التعليم العالي :حصة المتخرجات من مجموع
المتخرجين في العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات على مستوى
التعليم العالي.
حصة العامالت في اإلدارة العليا والمتوسطة :نسبة النساء من مجموع
العاملين في اإلدارة العليا والمتوسطة.
النساء اللواتي لديهن حساب في مؤسسة مالية أو لدى جهة تقديم
خدمات مالية متنقلة :نسبة النساء من الفئة العمرية  15سنة وأكثر
اللواتي أفدن عن امتالكهن لحساب فردي أو مشترك مع شخص آخر
في مصرف أو أي مؤسسة مالية أخرى ،أو اللواتي أفدن شخصيًا عن
استخدامهن لخدمات مالية متنقلة خالل آخر 12
شهرا.
ً
إجازة األمومة اإللزامية المدفوعة :الحد األدنى اإللزامي لعدد األيام التي
يلزم القانون الدولة و/أو صاحب العمل بتسديد كلفتها .وهي تقتصر على
اإلجازة المرتبطة بالوالدة المتاحة لألم وال تغطي إجازة الوالدين.
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االستدامة البيئية
توزيع البلدان :المجموعة العليا

المجموعة الدنيا

المجموعة الوسطى

تقريبا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات .وتتوزّ ع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية
ً
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها .ويمكن مراجعة الملحوظات لمزيد من التفاصيل.

الهدف C.12

الهدف 9.4

الهدف
9.4

الهدف 15.1

الهدف 6.4
استخدام األسمدة
المغذية لكل مساحة
من األراضي الزراعية

انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

استهالك
الوقود
األحفوري

نصيب
الفرد من
انبعاثات
اإلنتاج

(بالنسبة
المئوية من
مجموع
استهالك
الطاقة)

(بالطن)

ب

2015–2013

الناتج
المحلي
اإلجمالي

الهدف
12.2 ,8.4

مساحة الغابات

(كيلوغرام
لكل دوالر
من الناتج (بالنسبة
المحلي المئوية من
اإلجمالي
مجموع
بدوالر
مساحة
)2010
األراضيأ)

سحب
المياه
العذبة

النيتروجين
()N

التغير
(بالنسبة
المئوية)

(بالنسبة
المئوية من
مجموع
الموارد
المائية
المتجددة)

2018

2017

2016

1990/2016

ب

2017–2007

الفوسفور
()P2O5

(كيلوغرام لكل هكتار)

الهدف 3.9

الهدف 3.9

الهدف ,1.5
13.1 ,11.5

الهدف 15.3

الهدف
15.5

المخاطر البيئية
معدل الوفيات الناجمة عن

نصيب
الفرد من
االستهالك
المادي
المحلي

(بالطن)

خدمات
غير مأمونة
في المياه
والصرف
تلوث الهواء
الصحي
في المساكن
والنظافة
والهواء
الصحية
المحيط

(لكل 100,000
من السكان،
سن موحدة)

(لكل
100,000
من
السكان)

2018

2018

2017

2016

2016

عدد
األشخاص
المتوفين
والمفقودين
األراضي
بفعل
المتدهورة
كوارث

مؤشر
القائمة
الحمراء

(بالنسبة
المئوية
من
مجموع
مساحة
األراضي)

(القيمة)

(لكل
100,000
من
السكان)
2019–2009

ب

2015

2019

1
4
..
6
7

0.857
0.907
0.751
0.821
0.891
0.838

جدا
تنمية بشرية مرتفعة ً

 31اإلمارات العربية المتحدة
 40المملكة العربية السعودية
 42البحرين
 45قطر
 60عمان
 64الكويت

86.1
99.9
99.4
100.0
100.0
93.7

21.3
18.4
19.8
38.0
13.9
23.7

0.32
0.34
0.47
0.26
0.38
0.34

4.6
0.5
0.8
0.0
0.0
0.4

32.1
0.0
145.9
0.0
0.0
81.2

1,708.0
883.3
132.2
432.4
116.7
..

185.3
47.8
..
82.4
93.9
..

50.8
26.3
..
29.4
28.3
..

22.5
25.0
28.6
52.5
31.7
29.6

55
84
40
47
54
104

ج

0.1
0.1
ج
0.1
ج
0.1
ج
0.1
ج
0.1

..
..
..
..
..
0.0

64

100.0
97.6
88.9
97.6
99.1
..
97.9

3.7
3.5
2.7
2.4
8.1
0.7
2.4

0.23
0.34
0.21
0.32
0.37
..
0.21

0.8
13.4
6.8
1.1
0.1
1.5
0.1

17.8
4.9
63.5
–0.6
0.0
1.0
67.3

84.0
40.2
103.3
96.4
822.9
34.4
112.0

8.2
65.6
14.4
71.2
7.2
..
342.3

6.9
47.3
7.5
5.8
0.9
..
68.9

9.0
10.0
9.3
7.6
11.0
..
7.9

50
51
56
51
72
..
109

1.9
0.8
1.0
0.6
0.6
..
2.0

0.0
0.2
0.2
0.1
..
0.0
3.2

1
..
13
4
..
15
1

0.908
0.919
0.974
0.965
0.972
0.921
0.914

88.5
96.0
97.8
..

1.8
5.3
1.7
0.3

0.22
0.24
0.79
..

12.6
1.9
2.7
19.7

13.5
3.4
32.1
–25.3

35.7
42.9
..
..

27.4
34.5
0.9
..

17.5
12.5
0.6
..

7.9
6.3
10.6
3.5

49
75
75
172

1.9
3.0
3.7
50.7

0.2
20.9
0.2
0.7

19
26
..
22

0.889
0.793
0.940
0.745

..
..
31.7
98.5

0.6
0.7
0.5
0.4

..
..
0.11
0.14

0.2
0.2
..
1.0

–46.7
0.0
..
0.0

..
..
71.2
..

..
..
8.2
2.6

..
..
0.2
0.3

7.4
2.9
5.4
2.3

169
159
185
194

38.6
31.3
17.3
10.2

..
3.2
0.9
0.7

3
..
12
..

0.975
0.810
0.928
0.859

..

0.0

..

10.0

–24.1

..

..

..

2.7

213

86.6

..

23

0.905

95.5
80.5
80.6

4.8
3.4
4.6

0.29
0.31
0.26

1.8
27.1
31.2

–1.9
–6.4
–3.0

77.3
8.5
7.7

35.4
74.1
69.7

10.9
28.5
26.0

9.9
11.5
12.3

101
133
114

7.0
14.0
11.7

3.5
0.6
0.7

7
23
20

—
—
—

تنمية بشرية مرتفعة

91
92
95
102
105
115
116

الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
دولة فلسطين
مصر

121
123
151
156

المغرب
العراق
الجمهورية العربية السورية
جزر القمر

157
166
170
179

موريتانيا
جيبوتي
السودان
اليمن

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

األراضي أو البلدان األخرى
الصومال
الدول العربية
البلدان النامية
العالم
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االستدامة البيئية
ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن
ّ
وتتوزع البلدان ضمن كل مؤشر على
المؤشرات في هذا الجدول.
ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن
المجموعات الثالث نفسها .وتتضمن المالحظة الفنية  6تفاصيل
عن توزيع البلدان على المجموعاتhttp://hdr.undp.org/( .
)sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf

أ

لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر التغيّر في
مساحة الغابات.

ب

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.

ج

أقل من .0.1

مصادر البيانات

تعاريف

استهالك الوقود األحفوري :نسبة استهالك الطاقة المستخرجة من
الوقود األحفوري ،أي منتجات الفحم والنفط والبترول والغاز الطبيعي،
من مجموع استهالك الطاقة.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،انبعاثات اإلنتاج :مجموع انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون الناجمة عن أنشطة اإلنسان (استخدام الفحم والنفط
والغاز للحرق والعمليات الصناعية ،وحرق الغاز ،وإنتاج اإلسمنت)
مقسومًا على عدد السكان في منتصف السنة .والقيم هي انبعاثات
إقليمية ،أي أن االنبعاثات ُتنسب إلى البلد الذي تحدث فيه فعليًا.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،لكل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي:
ّ
يخلفها اإلنسان نتيجة لحرق الوقود األحفوري
مجموع االنبعاثات التي
والغاز وإنتاج اإلسمنت ،ويُحسب بالكيلوغرام لكل دوالر من الناتج
المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لدوالر  .2010ويشمل ثاني أكسيد
الكربون الذي ينبعث من الكتلة األحيائية للغابات بعد انحسار مساحتها.

العمودان  1وWorld Bank 2020a. :4
العمود Global Carbon Project 2020. :2
األعمدة  3و 9و 12إلى United Nations Statistics Division. :14
2020a

العمود  . :5حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
عن مساحة الغابات من .World Bank 2020a
العمود .FAO 2020c :6
العمودان  7و.FAO 2020b :8
العمودان  10و.2020 WHO :11

مساحة الغابات :قطعة من األرض تفوق مساحتها  0.5هكتار ،تغطيها
ّ
المظللة 10
أشجار يتجاوز ارتفاعها  5أمتار ،وتتجاوز فيها المساحة

في المئة من المساحة اإلجمالية ،أو أرض تضمّ أشجا ًرا يمكن أن تبلغ
هذا الحد من االرتفاع في موقعها .وتستثنى من هذا التعريف األراضي
التي يغلب عليها االستخدام الزراعي أو الحضري ،وتلك التي تنبت فيها
أشجار ضمن نظام اإلنتاج الزراعي (كاألشجار المثمرة وأشجار الغابات
التي تستخدم ألغراض زراعية) ،واألشجار التي ُتزرع في حدائق المدن.
وتدخل ً
أيضا في حساب مساحة الغابات الفعليّة المساحات التي يُعاد
ّ
المظلل
تشجيرها ولم تبلغ بعد ولكن من المتوقع أن تبلغ نسبة الغطاء
فيها  10في المئة وارتفاع األشجار  5أمتار ،والمساحات غير المشجّ رة
ّ
تدخل بشري أو عوامل طبيعية التي يُتوقع أن تنمو من جديد.
بفعل
سحب المياه العذبة :مجموع كمية المياه العذبة التي تم سحبها،
ويُحسب بالنسبة المئوية من مجموع الموارد المائية المتجددة.
استخدام األسمدة

أي النيتروجين ()N

الزراعية .واألراضي
واألراضي المزروعة

المغذية :مجموع استخدام األسمدة المغذية،
أو الفوسفور ( )P2O5لكل مساحة من األراضي
الزراعية هي مجموع األراضي الصالحة للزراعة
بمحاصيل دائمة.

نصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي :مجموع الواردات المباشرة
من المواد والمواد المحلية المستخرجة ناقص الصادرات المباشرة
للمواد ،ويقاس بالطن ،مقسومًا على عدد السكان في منتصف السنة.
واالستهالك المادي المحلي مؤشر إقليمي (من ناحية اإلنتاج) يقيس
مجموع كمية المواد المستخدمة في العمليات االقتصادية .وهو يستثني
المواد المشمولة في عملية االستخراج المحلي وال تدخل في العملية
االقتصادية .ونصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي ،المشار إليه
ً
أيضا بالملف األيضي ،هو مؤشر على الضغط البيئي يرصد متوسط مستوى
استخدام المواد في االقتصاد.
معدل الوفيات الناجمة عن تلوّ ث الهواء في المساكن والهواء المحيط:
عدد الوفيات الناجمة عن اآلثار المشتركة للتعرّ ض لتل ّوث الهواء المحيط
والهواء في المساكن ،ويُحسب لكل  100,000من السكان .والمعدالت
موحدة السن للوفيات الناجمة عن التهابات الجهاز التنفسي الحادة
(تقدر لجميع األعمار) ،واألمراض الدماغية الوعائية (تقدر للبالغين
الذين يتجاوز عمرهم  25سنة) ،وأمراض القلب القفارية (تقدر للبالغين
الذين يتجاوز عمرهم  25سنة) ،ومرض انسداد الشعب الهوائية المزمن
(تقدر للبالغين الذين يتجاوز عمرهم  25سنة (وسرطان الرئة) تقدر
للبالغين الذين يتجاوز عمرهم  25سنة).
معدل الوفيات الناجمة عن خدمات غير مأمونة في المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية :عدد الوفيات الناجمة عن اإلسهال والتهابات
الديدان الخيطية المعوية وسوء التغذية بطاقة البروتين بسبب خدمات
غير كافية في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،لكل 100,000
من السكان.
عدد األشخاص المتوفين والمفقودين بفعل كوارث :عدد األشخاص
المتوفين خالل كارثة أو مباشرة بعد وقوعها كنتيجة مباشرة لها أو
الذين انقطعت أخبارهم منذ وقوعها ،لكل  100,000من السكان .وهو
يشمل األشخاص الذين هم في عداد القتلى وال دليل مادي على وفاتهم
ّ
كجثة ،وقد ّ
قدم تقرير رسمي أو قانوني عنهم لدى السلطات المختصة.
األراضي المتدهورة :األراضي الزراعية البعلية ،واألراضي الزراعية
المروية ،أو مراتع الماشية والمراعي والغابات واألحراج ،التي شهدت
ً
انخفاضا أو فقدانًا لإلنتاجية والتن ّوع األحيائيين أو االقتصاديين ،نتيجة
مجموعة من الضغوط بما في ذلك ممارسات استخدام األراضي وإدارتها،
بالنسبة المئوية من مجموع األراضي.
مؤشر القائمة الحمراء :يقيس خطر االنقراض اإلجمالي في مجموعات
األنواع .وهو يستند إلى التغيّرات الفعلية في عدد األنواع ضمن كل
مجموعة على القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض ،الصادرة عن
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة .وهو يتراوح بين  0عندما تكون جميع
األنواع مصنفة مهددة باالنقراض ،و 1عندما تكون جميع األنواع مصنفة
غير مهددة.
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االستدامة االجتماعية واالقتصادية
توزيع البلدان :المجموعة العليا

المجموعة الدنيا

المجموعة الوسطى

تقريبا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات .وتتوزّ ع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية
ً
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها .ويمكن مراجعة الملحوظات لمزيد من التفاصيل.

الهدف 17.4

الهدف 10.1

الهدف 9.5
االستدامة االقتصادية

االدخار
الصافي
المعدل

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

مجموع
الدين
خدمة َّ

(بالنسبة
المئوية
من الدخل
القومي
اإلجمالي)

(بالنسبة
المئوية من
صادرات
السلع،
والخدمات،
والدخل
األولي)

ه

ه

2018–2015

2018–2015

تكوين
رأس المال
اإلجمالي

القوى العاملة
الماهرة

(بالنسبة
المئوية من
الناتج المحلي
االجمالي)

(بالنسبة
المئوية
من القوى
العاملة)

(القيمة)

2019–2015

ه

الهدف 5

االستدامة االجتماعية

دليل ّ
تركز
الصادرات

2019–2015

الهدف 10.1

ه

اإلنفاق
على البحث
والتطوير

نسبة اإلعالة

اإلنفاق على التعليم
والصحة مقابل اإلنفاق
ألغراض عسكرية

للمسنين (65
سنة وأكثر)

اإلنفاق
ألغراض
عسكرية

مجموع
الخسارة
في قيمة
دليل التنمية
البشرية
نتيجة عدم
ج
المساواة

أ

نسبة اإلنفاق
على التعليم
والصحة
(بالنسبة
(لكل  100من
(بالنسبة
إلى اإلنفاق
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االستدامة االجتماعية واالقتصادية
ملحوظات

تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر القمر
وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في تقرير التنمية
البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن
ّ
وتتوزع البلدان ضمن كل مؤشر على
المؤشرات في هذا الجدول.
ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي :المجموعة العليا ،والوسطى،
والدنيا .واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن
المجموعات الثالث نفسها .وتتضمن المالحظة الفنية  6تفاصيل
عن توزيع البلدان على المجموعاتhttp://hdr.undp.org/( .
)sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf

أ

لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر التغيّر في
مساحة الغابات.

ب

البيانات عن اإلنفاق العام على التعليم والصحة متوفرة في الجدولين
 8و 9وعلى الموقعhttp://hdr.undp.org/en/data.

ج

تشير القيمة السلبية إلى انخفاض عدم المساواة خالل الفترة
المحددة.

د

تشير القيمة السلبية إلى ارتفاع عدم المساواة خالل الفترة
المحددة.

ه

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.

و

إسقاطات باالستناد إلى متغيّر الخصوبة المتوسطة.

ز

آخر البيانات المتوفرة حول أنواع اإلنفاق الثالثة (التعليم ،والصحة،
واألغراض العسكرية) خالل الفترة المحددة.

ح

بيانات االتجاهات التي استند إليها لحساب التغيّر متوفرة على الموقع
http://hdr.undp.org/en/data.

ط

بيانات لعام سابق للعام المذكور.

ي

تشمل البيانات القدس الشرقية.

مصادر البيانات

تعاريف

االدخار الصافي المعدل :يساوي المدخرات الوطنية الصافية زائد
اإلنفاق على التعليم ناقص استنفاد الطاقة والمعادن والغابات ،واألضرار
الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات .وتساوي
المدخرات الوطنية الصافية االدخار القومي اإلجمالي ناقص قيمة استهالك
رأس المال الثابت.
مجموع خدمة َّ
الدين :مجموع المبالغ األصلية المردودة والفوائد
المدفوعة بالعملة األجنبية ،وكسلع أو خدمات على الدَّ ين الطويل األجل،
ّ
المسددة (إعادة
والفوائد المدفوعة على الدَّ ين القصير األجل ،واألقساط
الشراء والرسوم) إلى صندوق النقد الدولي .ويُحسب بالنسبة المئوية
من صادرات السلع ،والخدمات ،والدخل األولي.
تكوين رأس المال اإلجمالي :النفقات على اإلضافات إلى األصول
الثابتة في االقتصاد زائد التغيّرات الصافية في المخزونات .واألصول
الثابتة تشمل تحسينات التربة (األسيجة وقنوات الري ومصارف
المياه)؛ والمصانع واآلالت ومشتريات المعدات؛ وتشييد الطرق والسكك
الحديدية وما شابه ،والمدارس والمكاتب والمستشفيات والمساكن
الخاصة واألبنية التجارية والصناعية .والمخزونات هي ما تمتلكه
الشركات من أرصدة سلع تحسبًا للتقلبات العابرة أو غير المتوقعة في
اإلنتاج أو المبيعات باإلضافة إلى السلع التي هي قيد اإلنتاج .ويعد صافي
عمليات الحيازة ً
أيضا جزءًا من تكوين رأس المال .وتكوين رأس المال
اإلجمالي كان يعرف ساب ًقا باالستثمار المحلي اإلجمالي.

األعمدة  1إلى  3و 6و.World Bank 2020a :8
العمود .ILO 2020 :4
العمود .UNCTAD 2020 :5
العمود .UNDESA 2019a :7

العمودان  9و. :12حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
بيانات من .World Bank 2020a
العمود  :10حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى سالسل
ً
معداًل بعامل عدم المساواة.
البيانات الزمنية في دليل التنمية البشرية
العمود  :11حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى سالسل
ً
معداًل بعامل عدم المساواة.
البيانات الزمنية في دليل التنمية البشرية

القوى العاملة الماهرة :نسبة القوى العاملة من الفئة العمرية  15سنة
وأكثر ذات مستوى تعليمي متوسط أو متقدم ،حسب التصنيف الدولي
الموحد للتعليم.
تركز الصادرات :يقيس نسبة ّ
ّ
ّ
المصدرة (ويعرف
تركز المنتجات
دليل
ً
أيضا بمؤشر هرفندال-هيرشمان) .ويعني اقتراب قيمة الدليل من  1أن
ّ
صادرات البلد
مركزة على عدد قليل من المنتجات ،واقترابها من  0أن
ّ
موزعة على نحو متجانس على عدد أكبر من المنتجات ،ما
الصادرات
ّ
يدل على تن ّوع االقتصاد.
اإلنفاق على البحث والتطوير :اإلنفاق الجاري ومن رأس المال (العام
والخاص) على األنشطة االبتكارية الهادفة إلى زيادة المعرفة ،بما في ذلك
المعرفة الشاملة لقضايا اإلنسانية والثقافة والمجتمع ،واستخدامها في
تطبيقات جديدة .وهي تشمل األبحاث األساسية والتطبيقية ،والتطوير
التجريبي.
نسبة إعالة المسنين :نسبة السكان من الفئة العمرية  65سنة وأكثر
إلى  64سنةُ .
وتحسب النسبة على أساس عدد  -السكان من الفئة
العمرية  64-15سنة).
اإلنفاق ألغراض عسكرية :مجموع النفقات الجارية ونفقات رأس
المال على القوات المسلحة ،ومنها قوات حفظ السالم؛ ووزارات الدفاع
والهيئات الحكومية األخرى المعنية بالدفاع؛ والقوات شبه العسكرية إذا
تقرر تدريبها وتزويدها بالمعدات الالزمة للعمليات العسكرية؛ واألنشطة
الفضائية العسكرية.
نسبة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى اإلنفاق ألغراض عسكرية:
مجموع اإلنفاق العام على التعليم والصحة مقسومًا على اإلنفاق ألغراض
عسكرية.
مجموع الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم
المساواة ،متوسط التغيّر السنوي :معدل التغيّر السنوي المركب في
مجموع الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة
في الفترة .2019-2010
مؤشر عدم المساواة بين الجنسين ،متوسط التغيّر السنوي :معدل
التغيّر السنوي المركب في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في الفترة
.2019-2005

حصة أفقر  40في المئة من السكان من الدخل ،متوسط التغيّر
السنوي :معدل التغيّر السنوي المركب في حصة أفقر  40في المئة من
السكان من الدخل في الفترة .2018-2005
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تشمل مجاميع الدول العربية ً 20
بلدا فقط وال تشمل جزر
القمر وموريتانيا اللتين تشكالن جزءًا من المنطقة العربية
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولكنهما مدرجتان في
تقرير التنمية البشرية العالمية ضمن منطقة أفريقيا جنوب
الصحراء.
بيانات عام  2019أو آخر البيانات المتوفرة.
لحساب دليل التنمية البشرية ،اعتبر الحد األقصى لنصيب
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  75,000دوالر.
تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
من .)2020( UNESCO Institute for Statistics
تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
من المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها
اليونيسف للفترة .2019 - 2006
باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان.
باالستناد إلى إسقاطات من .)2018( Lee and .Barro
مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى إسقاطات من Lee
.)2018( and .Barro

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
من المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة ICF
 Macroللفترة .2019 - 2006
تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
من World Bank (2020a); United Nations Statistics
 )2020b( divisionومعدالت النمو المتوقعة من UNESCWA
(.)2020

تعاريف

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

documents//hdr2020pdf.pdf

العمر المتوقع عند الوالدة :عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها
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 يتمّ ها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض بقاء أنماط
معدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي طيلة حياته.
متوسط سنوات الدراسة :متوسط عدد سنوات التعليم التي أتمها
األشخاص من الفئة العمرية  25سنة وأكثر ،محسوبًا بمستويات
التحصيل العلمي على أساس الفترات الرسمية لكل مرحلة.
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي :مجموع الدخل في
اقتصاد معين ،وهو حصيلة قيمة اإلنتاج وملكية عوامل اإلنتاج ُتطرح
منها المداخيل التي تنفق على استخدام عوامل اإلنتاج التي تملكها
وتحول إلى قيمة الدوالر المعتمدة دوليًا
اقتصادات العالم األخرى،
َّ
على أساس معدالت تعادل القوة الشرائية وتقسم على عدد السكان
في منتصف السنة.
الترتيب حسب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ناقص
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية :الفارق بين الترتيب حسب
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي والترتيب حسب دليل
التنمية البشرية ،وتشير القيمة السلبية إلى أن ترتيب البلد حسب
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي أفضل من ترتيبه حسب
دليل التنمية البشرية.
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لعام  :2018الترتيب حسب
دليل التنمية البشرية لعام  ،2018وقد استند في حسابه إلى أحدث
البيانات المنقحة والمتاحة في عام  2020والمستخدمة في قياس دليل
التنمية البشرية لعام .2019

مصادر البيانات

العمودان  1و :7حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
بيانات من UNDESA (2019a), UNESCO Institute for Statistics
(2020), United Nations Statistics Division (2020b), World Bank
.)(2020a), Barro and Lee (2018) and IMF (2020

العمود .)2019a( UNDESA :2

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

العمود UNESCO Institute for Statistics (2020), Barro and Lee :4
( ،)2018المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة �ICF Mac
 ،roالمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛
.)2019b( OECD
العمدود World Bank (2020a), IMF (2020), United Nations Sta� :5
)2020b( tistics Division

العمود  :6حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في

العمودين  1و5

United Nations Development Programme
One United Nations Plaza New York,
NY 10017
www.undp.org

يركز تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  2022على التعافي
بعد جائحة كوفيد ،19-فيق ّي م التحديات التنموية القائمة منذ فترة
ً
فضاًل عن معالجة
طويلة على صعيد الحوكمة والمجتمع واالقتصاد،
األوجه المتعلقة بالنوع االجتماعي والشباب؛ والتعليم والصحة؛ والفقر
المتعدد األبعاد؛ واآلثار على القطاعات االقتصادية والشركات البالغة
الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ،وأسواق العمل؛ والنزوح والهجرة؛
والتحديات المرتبطة بالطبيعة والتغير المناخي  -من أجل وضع
المنطقة على مسار التنمية البشرية القادرة على مواجهة األزمات
والمستدامة.
كما يق ّي م التقرير مدى مالءمة سياسات االستجابة وفعاليتها ،وال سيما
بعد أن أدّت جائحة كوفيد 19-إلى زيادة عدم المساواة ،وفاقمت
التحديات القائمة ً
أصاًل في مجاالت على غ رار توفير الخدمات العامة،
بما فيها الحماية االجتماعية والرعاية والتعليم والرعاية الصحية
وإطالق حملة التلقيح.
ّ
ويقدم التقرير توصيات ملموسة حول كيفية توجيه الدفة لتحقيق
تعاف قادر على مواجهة األزمات ومستدام وعادل وشامل ،كما يدعو
ٍ
الدول العربية إلى التصرف بسرعة وحزم وعلى نطاق واسع من أجل
تقييم القدرات واإلمكانات وقياسها وتعزيزها وبناء هياكل مؤسسية
فعالة وموثوقة قادرة على دعم عقد اجتماعي جديد لمساعدة
المجتمعات على التعامل مع الصدمات والكوارث المستقبلية بشكل
أفضل.
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