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زيارة وتلقيح وإجازة
متوسط سنوات التمدرس
الصندوق االستئماني الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون
النفقات الحالية على الصحة
مرض فيروس كورونا (سارس كوف  2أو )2019-nCoV
مبادرة تعليق سداد خدمة الدين
أوروبا وآسيا الوسطى
الخدمات الصحية األساسية
شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية
االتحاد األوروبي
منظمة األغذية والزراعة
مسح إمكانية الحصول على الخدمات املالية
االستثمار األجنبي املباشر
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
مكافئ دوام كامل
الشحن بالطن كيلومتر
العنف القائم على نوع الجنس
الناتج املحلي اإلجمالي
الدخل القومي اإلجمالي
سالسل القيمة العاملية
فيروس نقص املناعة املكتسبة
منظمة الطيران املدني الدولية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وحدة العناية املركزة
املؤسسة الدولية للتنمية
األشخاص النازحون داخليا
منظمة العمل الدولية
صندوق النقد الدولي
املنظمة الدولية للهجرة
تسخير االبتكارات من أجل مكافحة الفقر
البنك اإلسالمي للتنمية
مركز التجارة الدولية
النظم الذكية لألسفار
أقل البلدان نموا
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
شركة متعددة الجنسيات
معهد ماكس بالنك لألبحاث الديمغرافية
خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب
تدبير غير جمركي
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منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
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ق
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقو اإلنسان
OHCHR
منظمة التعاون اإلسالمي
OIC
معدات الحماية الشخصية
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تعادل القوة الشرائية
PPP
البحث والتطوير
R&D
استطالعات التقييم السريع
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مؤشر الجاهزية للتعلم عن بعد
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أهداف التنمية املستدامة
SDG
ل
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SESRIC
املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم
SME
أفريقيا جنوب الصحراء
SSA
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
STI
التعليم والتدريب الفني واملنهي
TVET
األمم املتحدة
UN
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 UNCTADمؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة
UNESCO
صندوق األمم املتحدة للسكان
UNFPA
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين
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منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
UNICEF
منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية
UNWTO
الدوالر األمريكي
USD
ضريبة القيمة املضافة
VAT
العنف ضد النساء واألطفال
VAWC
املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
WASH
البنك الدولي
WB
منظمة الجمارك العاملية
WCO
منظمة الصحة العاملية
WHO
منظمة التجارة العاملية
WTO
املجلس العاملي للسفر والسياحة
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iii

توطئة
يجسد تقرير "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
مسارات التعافي املستدام واملرن" تحديثا للتقرير الصادر عن سيسرك في  2020بعنوان "اآلثار االجتماعية
واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :اآلفاق والتحديات" .ويستعرض
هذا اإلصدار اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم ويسلط
الضوء على التدابير املتخذة على مستوى السياسات وأفضل املمارسات املعتمدة في هذه البلدان للتصدي
لتداعيات الجائحة ،كما أنه يقترح عددا من التوصيات املتعلقة بالسياسات لتحقيق التعافي على أسس
االستدامة واملرونة.
وعلى خالف عدد من األزمات التي مرت من قبل ،يبدو أن آثار جائحة كوفيد 19-ستلقي بظلها على املمارسات
االقتصادية واالجتماعية وعملية صنع السياسات لفترة طويلة .وفي الوقت الذي نشرنا فيه اإلصدار األول من
هذا التقرير في مايو  ، 2020كانت الجهود واإلجراءات املتعلقة بالسياسات العامة على املستويين الوطني والدولي
منصبة على احتواء انتشار الفيروس ومعالجة اآلثار املباشرة للمرض على حياة األفراد وطبيعة سير األنشطة
االجتماعية واالقتصادية .ومع طول أمد األزمة ،انحرفت بوصلة اهتمام الحكومات من التدابير القصيرة املدى
لالستجابة للحالة الطارئة إلى االستثمار في قدراتها في مجال التخفيف من حدة املخاطر وإدارتها بهدف القضاء
على اآلثار السلبية التي خلفتها الجائحة وأيضا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة أي صدمات محتملة
مستقبال .في غضون ذلك ،طورت الدول العديد من لقاحات مضادة لكوفيد 19-وتلقت نسبة كبيرة من سكان
العالم جرعات منها .ومع ذلك ،ليس هناك أمل كبير بأن تزول أزمة الجائحة في القريب العاجل .فالجائحة ال تزال
قائمة بيننا وكل مرة يظهر متحور جديد لفيروس كورونا ،وهذا ال يزيد فقط من حجم الخسائر البشرية وإنما
يزيد أيضا من أوجه عدم اليقين بشأن اآلفاق االجتماعية واالقتصادية مستقبال وحالة عدم االرتياح جراء
التعايش مع الجائحة لوقت طويل.
وتأثرت االقتصادات واملجتمعات في جميع أنحاء العالم بتداعيات الجائحة بمستويات متباينة ،وذلك حسب
الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة في فترة ما قبل ظهور الجائحة وكذلك القدرات الفنية واملالية للبلدان.
فقد عملت الحكومات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكل العالم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات
على صعيد جبهات متعددة لالستجابة للتحديات الناتجة عن تفش ي الجائحة مع الحرص على املوازنة بين القيود
املفروضة للحد من انتشار املرض وتجنب إلحاق مزيد من األضرار باألنشطة االجتماعية واالقتصادية .لكن
اإلدارة الفعالة للجائحة تفوق في حجمها القدرات الوطنية لالستجابة ملثل هذه الظروف ،ال سيما في سياق ما
تشهده قطاعات التجارة الدولية والسياحة واالستثمار من اضطراب في توازنها.
ولألسف الشديد ،أدى التحول السريع للجائحة إلى أزمة عاملية متعددة األبعاد إلى فقدان الكثير من املكتسبات
اإلنمائية التي تحق قت خالل العقود القليلة املاضية ،خاصة فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر وخلق فرص

iv
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العمل .لكن في نهاية املطاف األمر بيدنا لوقف هذه االنتكاسة التنموية والعمل على إعادة البناء على نحو أفضل
من خالل تصميم سياسات فعالة ومتسقة لتقليل مكامن الضعف وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الجائحة
واألزمات املحتملة مستقبال .وفي هذا الصدد ،يركز هذا التقرير بصورة كبيرة على دور اإلصالحات الهيكلية طويلة
األجل للتخفيف من آثار الجائحة وتعزيز قدرات التأهب للصدمات املستقبلية في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي.
إن هذا التقرير نت اج لالستثمار الكبير في الوقت والجهد والتفاني من قبل فريق األبحاث في سيسرك .وأود أن
أعرب عن تقديري لهم على مساهماتهم القيمة على أمل أن يجد القارئ الكريم هذا التقرير مثيرا لالهتمام ومفيدا
وغنيا باملعلومات.
نبيل دبور
املدير العام
سيسرك
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ملخص

ملخص
انعاش القدرات اإلنتاجية وإحداث تحول فيها
تنويع اإلنتاج وتوسيع نطاقه :ساهمت التدابير املتخذة للسيطرة على انتشار جائحة كوفيد 19-على نحو كبير في
تسجيل تراجع غير مسبوق في األنشطة االقتصادية في جميع أنحاء العالم .وفي ظل التراجع املستمر ملعدل النمو
االقتص ادي العاملي بسبب تحديات كانت قائمة حتى قبل بداية تفش ي الجائحة ،تراجع الناتج املحلي اإلجمالي
العاملي الحقيقي بنسبة  %3.2في  2020بسبب الجائحة وما يرتبط بها من تداعيات .وعلى نفس املنوال ،سجلت
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تراجعا بمعدل متوسطه  %1.6في  .2020وآثار الجائحة لم تطل البلدان بنفس
الحجم والحدة ،ويعتمد األمر في ذلك على الظروف القائمة مسبقا في كل بلد وأيضا مدى فعالية التدابير املتخذة
الحتواء تداعيات الجائحة .وحتى مستويات التعافي من املتوقع أن تكون متفاوتة ،بحيث تحقق بعض البلدان
نموا بوتيرة أسرع بكثير من أخرى.ومن أصل  39اقتصادا من اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي املسجلة
النكماش اقتصادي في عام  ،2020من املتوقع أن يعود  16اقتصادا فقط إلى مستوى اإلنتاج املسجل على األقل
قبل ظهور الجائحة عام  2021و  11اقتصادا آخر سيحقق ذلك في عام  ،2022بينما يلزم األمر مدة أطول لبلدان
أخرى حتى تحقق ذلك .وهذه التفاوتات في وتيرة التعافي قد تفض ي إلى خلق فجوات كبيرة في املستويات املعيشة
بين البلدان .ففي الكثير من بلدان املنظمة ،عرقلت جائحة كوفيد 19-الجهود املبذولة للحاق بركب البلدان
املتقدمة على مستوى نصيب الفرد من الدخل.
وتنطوي آفاق التعافي من األزمة الصحية واالقتصادية بعد عام  2020على العديد من التحديات .وتتعلق أبرزها
في املقام األول بحل األزمة الصحية في كل مكان من خالل التقدم في معدالت التلقيح وااللتزام الصارم بالتدابير
الصحية االحترازية .ومع تالش ي هذه األزمة الصحية ،يمكن للسياسات أن تركز أكثر على بناء اقتصادات مرنة
وشاملة بل وحتى السعي للتحول للعمل من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة.
بناء املهارات لخلق فرص العمل وتعزيز اإلنتاجية :خلفت الجائحة آثارا وخيمة طالت عالم الشغل ،فقد أدت إلى
زيادة معدالت البطالة والعمالة الناقصة وخسائر في الدخل .وتشير التقديرات إلى أن عام  2020سجل خسارة
ما يقارب  %8.8من إجمالي ساعات العمل – أي ما يعادل عدد ساعات عمل  255مليون عامل بدوام كامل على
امتداد عام كامل .وبلغ حجم الخسارة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ما يقرب من  53.6مليون وظيفة بمكافئ
دوام كامل ( ،)FTEوهو رقم يعادل خمس حجم الخسارة على املستوى العاملي .وتراجعت نسبة العمالة إلى عدد
السكان في بلدان املنظمة بمعدل  2.3نقطة مئوية لتسجل  %50.9في عام  ،2020وهو أدنى مستوى سجل على
اإلطالق خالل العقود القليلة املاضية .وزاد عدد العاطلين عن العمل في بلدان املنظمة بأكثر من  4ماليين شخص
ليبلغ إجمالي العاطلين عن العمل  49.3مليون شخص ،وبذلك بلغ معدل البطالة  %7.1في  .2020طالت تداعيات
األزمة الفئات املحرومة والهشة بمستويات متفاوتة ،وال سيما األفراد املزاولين في االقتصاد غير الرسمي وفي
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ملخص
أشكال العمل غير اآلمنة وأيضا العاملين في وظائف ال تتطلب مهارات عالية .وركزت معظم السياسات والتدابير
املتعلقة بالعمالة املتخذة في فترة ظهور الجائحة على قضايا قصيرة املدى تتمثل باألساس في التعامل مع فقدان
الوظائف والتخفيف من الخسائر في مستويات دخل العمال ،والتي يتوقف نطاق تنفيذها إلى حد كبير على
مستوى الدخل والحيز املالي والهيكل االقتصادي وسوق العمل في كل بلد.
بالنظر إلى التحديات القائمة مسبقا في سوق العمل والتي تفاقمت مع ظهور الجائحة ،مثل البطالة ونقص فرص
العمل الالئق والفقر في أوساط العمال وتدني مستوى املهارات واإلنتاجية املنخفضة ،ثمة حاجة إلى وضع
استراتيجية طويلة األجل لتحقيق املرونة في سوق العمل .ويستحسن العمل على النهوض بالقدرة على االستجابة
لحاالت الطوارئ ،وتحفيز خلق وظائف وفرص عمل جديدة ،وتطوير سياسات ومؤسسات فعالة معنية بسوق
العمل ،والتعامل مع التحديات التي تعيشها الفئات الضعيفة .وتتمثل املحصلة النهائية لتحقيق املرونة في
الحاجة إلى ضمان تعافي شامل يضمن خلف فرص عمل كثيرة وعمل الئق للجميع.
الحفاظ على استدامة اإلنتاج الزراعي وضمان األمن الغذائي :جعلت االضطرابات الكبيرة في سلسلة التوريد في
قطاعي الزراعة والغذاء التقدم الذي أحرزته بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في اآلونة األخيرة على مستوى التنمية
الزراعية واألمن الغذائي في مهب الريح .فقد تؤدي االضطرابات في جانب العرض إلى تراجع اإلنتاج الزراعي وزيادة
أسعار املواد الغذائية .لكن مع ذلك بقي متوسط أسعار املواد الغذائية ثابتا نسبيا وصمدت اإلنتاجية الزراعي
والتجارة العاملية في وجه آثار الصدمة .لكن زاد معدل نقص التغذية على املستوى العاملي من  %8.4املسجل في
عام  2019إلى معدل تراوح بين  %9.2و  %10في  .2020وعلى نفس الشاكلة ،بعد أن ارتفع معدل نقص التغذية
في بلدان املنظمة حيث بلغ  %10.3خالل فترة  ،2019-2017فاقمت الجائحة الوضع وزاد املعدل بنسبة 0.7
نقطة مئوية ليبلغ  %11.0في فترة  .2020-2018وعلى ا ملدى الطويل ،سيظل األمن الغذائي يمثل مشكلة متعلقة
بالوصول إلى الغذاء وليس توافره.
ولتعزيز قطاعي الزراعة والغذاء وحماية األمن الغذائي خالل فترة تفش ي الجائحة ،نفذت حكومات بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي مجموعة متنوعة من السياسات املستهدفة للتجارة واملستهلكين واملنتجين في قطاع األغذية
الزراعية .وبخصوص السياسات املستهدفة للمنتجين ،ركزت غالبية بلدان املنظمة على تحسين اإلنتاج الزراعي
وتنظيم السوق للتخفيف من تداعيات التدهور في اإلنتاج الزراعي .وعلى مستوى السياسات املستهدفة
للمستهلك ،تضمنت اإلجراءات عددا من تدابير الحماية االجتماعية ،مثل املساعدة الغذائية واإلعانات
والتحويالت النقدية لألسر .ويجب على بلدان املنظمة ،على املدى القصير واملتوسط ،أن تبقى يقظة تجاه فترة
ما بعد الصدمة الناتجة عن الجائحة وأن تواصل جهودها في تعزيز مرونة القطاع بشكل عام في مواجهة
الصدمات والكوارث املحتملة مستقبال ،بما في ذلك تغير املناخ .ويمكن لهذا األمر أن يتحقق من خالل تطوير
سياسات تخص قضايا مثل حماية املزارعين الضعفاء وصغار املالك واالستثمار في البنية التحتية ورقمنة
سالسل توريد املنتجات الغذائية والزراعية واالنتقال إلى التنمية الزراعية املراعية للبيئة.
دعم تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال :تأثرت املشاريع الصغيرة واملتوسطة في العديد من
البلدان بتداعيات جائحة كوفيد 19-أكثر من الشركات الكبيرة .ويرجع ذلك جزئيا إلى كون مستويات املرونة في
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الشركات الصغيرة أقل مقارنة بالشركات الكبيرة .وقد قدمت العديد من الحكومات مجموعة من إجراءات
التحفيز والدعم ،بما في ذلك دعم السيولة الطارئة بأشكال مختلفة ،إلى جانب الدعم الهيكلي التدريجي وحزم
التعافي األوسع نطاقا .وتمثل الهدف من التدابير الهيكلية في دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في التكيف مع
بيئة األعمال املتغيرة وبناء قدرتها على الصمود في وجه التحديات الطارئة .ومن بين ما تضمنته هذه السياسات
دعم الرقمنة واالبتكار وتطوير التكنولوجيا وصقل املهارات وتعزيزها وتشجيع املشاريع الناشئة وإيجاد أسواق
بديلة جديدة.
وفي سبيل الجهود املبذولة لدعم تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال ،يقترح هذا التقرير مجموعة
من التوصيات املتعلقة بالسياسات بناء على التدابير الهيكلية القائمة .ويوص ي التقرير كذلك بدعم تدويل هذه
املشاريع للنهوض بمستوى إنتاجيتها وتحسين وصولها إلى مجموعة واسعة من املشترين الدوليين وجهات موردة
بديلة .وبالنظر إلى محدودية املوارد ،يقترح التقرير أيضا تقديم حوافز جديدة للمشاريع الناشئة وتسهيل آليات
التمويل الجديدة مثل التمويل الجماعي إلبقاء رواد األعمال في في ساحة األعمال.
االستثمار في العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية :دفعت أشكال التهديد التي فرضتها جائحة كوفيد19-
باإلسراع في التعبئة السريعة لألنشطة املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتوفير الحلول املمكن االعتماد
عليها للتغلب على الجائحة .فقد أجرت ا لجامعات ومعاهد األبحاث العامة وشركات األدوية والتكنولوجيا الحيوية
ما يلزم من البحث والتطوير على وجع السرعة للتوصل إلى عالجات ولقاحات مضادة ملرض كوفيد .19-وأدت
الحلول املعتمدة للتعامل مع الوضع إلى نمو التقنيات الرقمية ،بما في ذلك الخدمات السحابية ومنصات عقد
االجتماعات عن طريق الفيديو وأدوات التعاون الرقمي والتسوق عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد .كما نفذت
غالبية البلدان تدابير لتحفيز االستجابات السريعة واملبتكرة ملجموعة كبيرة من التحديات التي تفرضها
الجائحة ،ومن ذلك منع انتقال الفيروس وإنتاج اإلمدادات األساسية ومكافحة املعلومات املضللة والتعامل مع
آثار اإلغالق الشامل لألنشطة .وهذا ما ساهم في تقليل األثر على النفقات املخصصة للبحث والتطوير في العديد
من البلدان .ووفقا للتقديرات األولية ،من املتوقع أن تنخفض القيمة اإلجمالية لإلنفاق العاملي على البحث
والتطوير بنسبة  %1.8في عام  ،2020لكن ينتظر أن ترتفع بنسبة  %3.7في عام  .2021وفي حالة تسع بلدان
رئيسية في منظمة التعاون اإلسالمي ،من املتوقع أن ينخفض إجمالي اإلنفاق بنسبة  %3.2في عام  ،2020لكن
يتوقع أن يرتفع بنسبة  %4.4في عام .2021
هناك تحول رقمي بوتيرة سريعة واستخدام ال تكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع لتتبع حاالت املخالطين
للمصابين باملرض وإصدار جوازات اللقاح وتوزيع اللقاحات .وقد يساهم االستخدام املكثف لتطبيقات
التكنولوجيا الرقمية وكذلك أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي خالل فترة الجائحة في زيادة
مستويات االبتكارات الرقمية لالستجابة للطلب املتزايد على التطبيقات الرقمية ،بدءأ بالصحة اإللكترونية
ووصوال إلى خدمات التعلم اآللي ألغراض األبحاث .ولالستفادة من هذا التحول الرقمي ،يتعين على بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي تهيئة بيئة مناسبة العتماد مراكز األبحاث والشركات والهيئات العامة ذات الصلة لهذه
التقنيات واألدوات على نطاق واسع ومستدام .وهذا يستلزم استثمارات وإجراءات على مستوى السياسات
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ملخص
لتحسين استفادة مختلف الجهات الفاعلة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من البنى التحتية املتاحة
مع الحرص على تعزيز األمن الرقمي وشروط الخصوصية.
تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
تيسير التجارة الدولية في السلع والخدمات :فرضت جائحة كوفيد 19-ضغطا نزوليا كبيرا على التدفقات
التجارية ،التي كانت تواجه أصال تحديات متصاعدة قبل ظهور الجائحة .فقد أثرت الجائحة على الصادرات من
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشدة أكبر في عام  ،2020مما تسبب في انخفاض حاد بنسبة تقرب من %20
باملقارنة مع االنخفاض العاملي البالغ نسبة  .%7.5وأخذت تدفقات التجارة العاملية تنتعش خالل الربع األول من
عام  ، 2021لكن سرعان ما حصلت طفرة في هذه التدفقات في الربع الثاني من عام  2021بمتوسط معدل نمو
بلغ  ،%22.5بينمت بلغت نسبة هذا النمو في مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  .%70.3وبلغت نسبة
النمو السنوي في الصادرات فيما بين بلدان املنظمة خالل نفس الفترة  ،%51.3وهذا ما يعكس انتعاشة قوية
على مستوى التجارة فيما بين بلدان املنظمة والتجارة املوجهة لخارج املنطقة .وتأثر قطاع الخدمات بصورة أكثر
حدة .فقد بلغ إجمالي الركود على مستوى الصادرات العاملية للخدمات  %20في عام  .2020لكن تأثير الجائحة
على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كان أكثر حدة ،ما نتج عنه انخفاض بنسبة  %37.6في صادرات الخدمات.
اعتمدت العديد من الحكومات أدوات متنوعة على مستوى السياسة التجارية لالستجابة للتحديات والضغوط
املختلفة التي فرضتها جائحة كوفيد .19-وشمل ذلك كال من اإلجراءات الجمركية وغير الجمركية ،إما من أجل
تسهيل التجارة أو تقييدها .واستثمرت العديد من الحكومات أيضا في قدرات سلطات جماركها لتسهيل التجارة
من خالل تحسين البنية التحتية الرقمية .ويتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي اعتماد استراتيجيات
طويلة املدى لتوسيع نطاق تنوع منتجات التصدير وكثافتها التكنولوجية للتخفيف من آثار التعرض لتقلبات
األسعار والطلب الخارجي لتصبح أكثر مرونة في األسواق العاملية .ومن أبرز التوصيات بهذا الخصوص تحسين
املنتجات وتنويع األسواق ،والتخفيف من القيود التجارية واإلدارية ،واتخاذ تدابير لتسهيل التجارة مثل تحديث
النظم الجمركية والتقليل من حجم اإلجراءات الرسمية ،واالحتفاض بقائمة لشبكة موثوقة من موردي السلع
الحيوية ،وإطالق برامج لتطوير سالسل قيمة إقليمية ،وتعزيز الجاهزية للمخاطر املتعلقة بسلسلة التوريد،
وتحسين قابلية التأقلم مع هذه املخاطر.
تثبيت تدفقات رؤوس األموال الدولية والديون الخارجية :أثرت الجائحة بشكل كبير على تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر واالستثمارات في املحافظ املالية .فقد تراجعت التدفقات العاملية لالستثمار األجنبي املباشر
بشكل كبير عام  ،2020بنسبة  %34.7لتسجل بذلك مبلغا يقرب من  1تريليون دوالر أمريكي ،ألن الجائحة ثبطت
من عزيمة املستثمرين وهذا ما أدى إلى تراجع حجم االستثمارات .لكن التدفقات إلى بلدان املنظمة تراجعت
بدرجة أقل ،أي بنسبة  %12.5لتسجل بذلك مبلغ  100مليار دوالر أمريكي ،ما أدى إلى ارتفاع حصتها في التدفقات
العاملية إلى  ،% 10.0وهو أعلى معدل سجل في العقد املاض ي .ويتوقع أن يرتفع حجم التدفقات العاملية بنسبة
تتراوح بين  %10و  %15خالل  ،2021ورغم ذلك يبقى هذا الرقم دون املستوى املحقق عام  2019البالغ .%25
وتشير التقديرات إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوافدة إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ستزيد
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بمعدل متوسط يتراوح بين  %2.4و  %9.1في عام  ،2021مع توقع مركزي بنسبة  ،%6وهذا يوحي بأنها لن تبلغ
املستوى املسجل في  2019حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤال .وعلى نفس املنوال ،تشير البيانات املتاحة الخاصة
بـ  27بلدا عضوا في املنظمة إلى أن صافي االستثمارات في املحافظ املالية قد تراجع بأكثر من النصف ( )%58إلى
ما يقرب من  43مليار دوالر أمريكي في عام  ،2020مقارنة بـ  102مليار دوالر في .2019
وعلى الصعيد املالي ،استقبلت العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي عام  2020وهي في وضع هش نسبيا،
إذ أن دينها الخارجي العام كان أصال في مستويات مرتفعة .ومع زيادة النفقات وتراجع اإليرادات ،تدهورت األرصدة
املالية ودفعت بمستويات الدين في اتجاه آفاق جديدة .وزاد رصيد الدين الخارجي للبلدان األعضاء في املنظمة في
عام  2020بمتوسط  %5.8ليسجل بذلك مبلغ  1.9تريليون دوالر أمريكي ،رغم أن الزيادة كانت في خانة العشرات
بالنسبة للكثير منها .وقد شاركت العديد من بلدان املنظمة في املبادرات العاملية للتخفيف من عبء الديون لخلق
حيز مالي إلدارة اآلثار التي خلفتها جائحة كوفيد .19-لكن من الواضح أن التدابير املتخذة حتى اآلن لحل مشاكل
الديون غير كافية وال تزال هناك تحديات قائمة لضمان عدم بلوغ أعباء الديون إلى مستويات ال يمكن تحملها.
إنعاش السياحة الدولية :أسفر تفش ي جائحة كوفيد 19-عن اختالالت كبيرة في أنشطة السياحة الدولية في
جميع أنحاء العالم .وتشير التقديرات إلى أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي استقطبت عددا أقل من السياح
الدوليين في عام  2020بمعدل  207.4مليون سائح مقارنة مع املعتاد ،وهذا ما نتج عنه خسارة تقدر بقيمة 155.5
مليار دوالر أمريكي من حيث عائدات السياحة (عائدات النقد األجنبي) .كما أثرت الجائحة بشدة على األنشطة
السياحية فيما بين بلدان املنظمة ،حيث بلغ حجم الخسارة بما يقدر بنحو  56.6مليار دوالر أمريكي بسبب تراجع
عدد السياح فيما بين بلدان املنظمة عام  2020بمعدل  89مليون سائح .وللتخفيف من هذه اآلثار السلبية،
اعتمدت بلدان املنظمة مجموعة كبيرة من السياسات والتدابير منذ بداية تفش ي الجائحة وتراوح ذلك بين
إحداث آليات وطنية إلدارة األزمات وتقديم حوافز نقدية ومالية .لكن التوقعات تشير إلى أن التعافي قد يستغرق
بضع سنوات ومن شأن اعتماد بعض السياسات ،مثل االستثمار في عمليات التلقيح ضد كورونا ،وتطوير
منتجات سياحية جديدة ،وتعزيز التعاون فيما بين بلدان املنظمة ،املساهمة في تسريع وتيرة التعافي.
ومن شأن مجموعة من السياسات املستشرفة للمستقبل أن تساعد قطاع السياحة في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي على التمتع بمستوى أكبر من القدرة على التكيف مع الصدمات املستقبلية .لذلك من شأن تشكيل
فريق دائم إلدارة األزمات على املستوى الوزاري ،بهدف إدارة اآلثار املحتملة ألي صدمات مستقبلية ،أن يلعب
دورا غاية في األهمية .كما أن االستثمار في الرقمنة والحلول عبر اإلنترنت بدوره قادر على تعزيز القدرة التنافسية
لبلدان املنظمة في مجال السياحة الدولية .من املهم لدول منظمة التعاون اإلسالمي االستثمار في تنويع املنتجات
السياحية بالتركيز على بعض األسواق املتخصصة مثل السياحة اإلسالمية والسياحة البيئية والسياحة العالجية
أثناء وبعد الجائحة .ومن شأن تنويع األنشطة السياحية أيضا أن يساعد هذه البلدان في التقليل من اعتمادها
على عناصر محدودة ضمن منظومة السياحة ،وهذا ما قد يساهم أيضا في تعزيز املرونة في التعامل مع صدمات
محتملة مستقبال.
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ملخص
تعزيز خطوط النقل الدولية :كان قطاع النقل من أكثر القطاعات تضررا بسبب اإلجراءات التقييدية املتخذة
للحد من انتشار الجائحة .وبلغ معدل التراجع املسجل في عدد املسافرين الدوليين إلى  %74من  2019إلى 2020
فقط ،ومن املتوقع أن ينتعش هذا الرقم بشكل طفيف في  .2021ونتيجة لذلك ،أبلغ قطاع الطيران املدني عن
خسارة تقدر بنحو  371مليار دوالر أمريكي في إجمالي اإليرادات التشغيلية على مستوى العالم في  2020ومن
املتوقع أن تستقر هذه الخسارة في حدود  300مليار دوالر أمريكي في عام  .2021وعلى عكس خدمات املسافرين
جوا ،سجل مجال الشحن الجوي انتعاشا قويا في النصف الثاني من عام  ،2020وهذا ما يعني في العموم
استئناف التجارة الدولية بعد رفع القيود األولية التي كانت سارية في معظم الربع الثاني من السنة .بحيث تشير
البيانات الخاصة بالربع الثاني من عام  2021إلى متوسط نمو يزيد عن  %10في معدالت الشحن بالطن كيلومتر
باملقارنة مع فترة ما قبل ظهور الجائحة .وفي النقل البحري ،شهد النصف األول من عام  2020انخفاضا بنسبة
 %7.7في عدد موانئ التوقف باملقارنة مع النصف األول من عام  . 2019وبلغ التراجع املسجل في النصف الثاني
من عام  2020نسبة  %12.2باملقارنة مع الفترة نفسها من العام ال سابق .وعلى الرغم من االنخفاض في عدد
موانئ التوقف ،لم تشهد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تراجعا في حصتها من اإلجمالي العاملي ،ولكن سجل
تحسن طفيف من نسبة  %13.2املسجلة في عام  2019إلى  %13.3في عام .2020
واستجابت الحكومات لألزمة بتحديد خدمات املوانئ والشحن والنقل بالشاحنات على أنها ضرورية ،وجعلتها
خارج دائرة القيود املفروضة ذات الصلة .وقدمت العديد من الحكومات برامج دعم متنوعة ملساعدة قطاع
النقل على البقاء فعاال خالل الجائحة .ومع تعافي البلدان من الجائحة ،فإنها ستحتاج أيضا إلى سياسات إلعادة
تشكيل قطاع النقل لتمك ين تنقل األشخاص والسلع بطريقة آمنة ومستدامة ومرنة .وفي هذا االتجاه ،يستحسن
تكثيف جهود التنسيق لزيادة إمكانية التنبؤ والتطبيق الفعال للتدابير في الحدود في حاالت الطوارئ ،وتطوير
أنظمة سفر ذكية لتعزيز السالمة واملرونة في النقل البري ،وتطوير نظام متقدم للشحن الجوي والقدرة على
االستجابة السريعة للصدمات املستقبلية ،واالستثمار في قطاع السكك الحديدية باعتبارها وسيلة نقل مهمة في
استدامة التنقل ،والدخول في شراكات استراتيجية لتنظيم نظم النقل من أجل سالسل توريد مرنة.
االستثمارفي التنمية االجتماعية
توسيع نطاق فرص التعلم والتعليم :خلفت آثار جائحة كوفيد 19-آثارا كبيرة على قطاع التعليم .فقد أغلقت
أبواب املدارس في جميع أنحاء العالم بشكل تدريجي ،وهذا ما أثر على أكثر من  1.6مليار طالب في العالم ،منهم
 432مليون طالب في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .فبين فبراير  2020وأكتوبر  ،2021علقت بلدان املنظمة
العمل االعتيادي للمدارس ملدة  27أسبوعا في املتوسط ،وهي مدة أطول من املتوسط العاملي املقدر بـ  22أسبوعا.
ورغم أن إغالق املدارس أمر مؤقت فقط ،إال أن تداعيات ذلك ستكون طويلة األمد .وبدون اعتماد تدابير
التخفيف املناسبة ،قد يؤدي إغالق املدارس إلى "كارثة جيل" بسبب ارتفاع احتمالية الهدر املدرس ي في صفوف
الطالب ،وفقدان القدرة على التحصيل ،وضعف املداخيل في املستقبل .وكشفت الجائحة عن نقاط الضعف في
املنظومة التعليمية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،ال سيما من حيث الجاهزية للتعليم عن بعد .فقد ثبت
أن التعلم عن بعد في بلدان املنظمة ،وخاصة البلدان ذات البنية التحتية الضعيفة من حيث تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت ،أمر صعب املنال ،وهذا ما يعيق تعليم وتعلم املاليين من أطفال املدارس خالل فترة تفش ي
الجائحة.
وسيمكن االستثمار في التعليم عن بعد من تعزيز دعم املدرسين واملدارس في املناطق الريفية والنائية ،وتعزيز
عملية جمع البيانات ومشاركتها ،وتعزيز وصول الطالب إلى مواد تعليمية عالية الجودة ،مع فسح مجال أكبر
ملشاركة اآلباء وأولياء أمور الطالب في العملية التعليمية .ومع شروع العديد من البلدان في تخفيف القيود وإعادة
فتح املدارس ،يجب اتخاذ املزيد من االحتياطات لضمان السالمة في فضاء املدرسة .وباإلضافة إلى ذلك ،من املهم
العمل على تعويض ما ضاع وفات من العملية التعليمية لتجنب كارثة على مستوى الجيل بأكمله .وهنا من
الضروري مراقبة فرص التعلم الضائعة للطالب لتحديد مدى الضرر الناجم عن عمليات إغالق املدارس .وزيادة
على ذلك ،يجب على املدارس الشروع في تعديل مناهجها وتطوير برامج تصحيحية .وهناك فرصة لالعتماد على
الدروس املستفادة من قصص نجاح وفشل مجموعة من املناهج خالل فترة تفش ي الجائحة لتوظيف مناهج أكثر
فعالية وإنصافا لسد الفجوات القائمة على مستوى التعلم في املسيرة الدراسية لجميع الطالب.
تعزيز مرونة األنظمة الصحية :ساهمت عملية توجيه موارد النظام الصحي لتلبية الطلب املتعلق بالرعاية
املخصصة لحاالت كوفيد ،19-إلى جانب عدم كفاية إمدادات الوقاية من العدوى وقدرات إجراء اختبارات
الكشف عن اإلصابة ،في اختالل توازن كبير على مستوى الخدمات الصحية األساسية .وتواصلت هذه
االضطرابات في الخدمات الصحية األساسية على امتداد عام  ، 2021على الرغم من تراجع حجمها ومداها بصورة
عامة في البلدان .ومعلوم أن القوى العاملة في مجال الصحة يعد مكونا مركزيا في قدرة النظم الصحية على
االستجابة للتحديا التي تفرضها الجائحة ،إال أن العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تعاني من قض كبير
في هذه القوى العاملة حتى قبل بداية تفش ي الجائحة .ومقارنة باملتوسط العاملي ،سجلت بلدان املنظمة ،في
املتوسط ،أرقاما جد متدنية من حيث أعداد األطباء واملمرضين نسبة لحجم سكانها ،وذا ما يئثر سلبا على قدرتها
على تقديم الخدمات األساسية وتلبية االحتياجات املتزايدة .وقد كشفت هذه الجائحة عن الحاجة إلى تعزيز
سعة األسرة في املستشفيات ،وتوفير ما يكفي من وحدات العناية املركزة واإلمدادات واملعدات الطبية ،وما
يصحب ذلك من مخزون الطوارئ .لكن أحدث اإلحصاءات املتعلقة بأعداد األسرة في املستشفيات في البلدان
تشير إلى أن مجموعة بلدان املنظمة ال تزال متخلفة بكثير عن املتوسط العاملي ،وهذا ما يمثل عنصرا من عناصر
إعاقة االستجابة الفعالة للمتطلبات التي يفرضها التعامل مع الجائحة.
على الرغم من أن تدابير االستجابة لكوفيد 19-ال تزال مستمرة والسياقات تتطور باستمرار ،فإن طريقة
استجابة البلدان لألوبئة تعتمد في النهاية على مدى مرونة أنظمتها الصحية .وبهذا الخصوص ،يجب أن يكون
تعزيز قدرات النظام الصحي والنهوض بها على رأس األولويات لالستجابة للجائحة التي يشهدها العالم حاليا وبناء
القدرة على الصمود في حاالت الطوارئ املستقبلية .ويتطلب بناء املرونة ملواجهة األوبئة والصدمات األخرى في
املستقبل تخطيطا مستداما للقوى العاملة على املدى املتوسط وحتى الطويل .ويقترح أيضا أن تعمل بلدان
املنظمة على تطوير قدراتها على اإلنتاج املحلي لبعض األدوية األساسية ومعدات الحماية الشخصية واألجهزة
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ملخص
الطبية لحصر االعتماد على الشركات املصنعة األجنبية في عدد قليل منها فقط وتجنب اختالل التوازن في
سالسل التوريد العاملية.
إعادة إحياء مكافحة الفقر وعدم املساواة :تشكل جائحة كوفيد 19-مصدر تهديد للمكتسبات التي تحقق على
مدى سنوات من الجهد في التخفيف من حدة الفقر وعدم املساواة في الدخل .فهي تعيق الجهود املبذولة ملكافحة
الفقر وتزيد من التحديات التي قد تعرقل مساعي تحقيق أهداف التنمية املستدامة .كما أنها تشكل ضغطا كبيرا
على النظم الصحية في البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء ،وتفرض آثارها عبئا إضافيا على املجتمعات بكل
أطيافها ،وهذا ما يؤثر بصورة أكبر على الفئات االجتماعية الضعيفة .ومع األسف الشديد ،تجد األنظمة
االقتصادية الهشة في العديد من بلدان املنظمة نفسها عاجزة عن التعامل مع هذه التحديات على أكل وجه .وما
يساهم أيضا في تفاقم مشكلة الفقر وعدم املساواة في هذه البلدان هو ضعف املوارد املالية لتقديم الدعم في
إطار جهود التكيف في فترات تراجع النشاط االقتصادي الطويلة وتوقف األنشطة االقتصادية غير الرسمية،
التي يعتمد عليها ماليين الناس.
على الرغم من اإلنجاز الباهر على مستوى خفض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي ،ال يزال
أكثر من  250مليون شخص في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املنخفضة واملتوسطة الدخل يعيشون في فقر
مدقع لحدود عام  .2019وجسد هذا الرقم مكافئا لسكان ما يقرب من  35بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي
مجتمعة ،وشكل حوالي  %39من التقدير العاملي للسكان الذين يعيشون في فقر مدقع ،البالغ عددهم 655
مليون نسمة .وباإلضافة إلى ذلك ،تستأثر نسبة  % 10من السكان بما ال يقل عن نصف الدخل القومي في  22بلد
عضو في املنظمة .وعلى هذا األساس ،كان ارتفاع معدالت الفقر املدقع وعدم املساواة في الدخل في العديد من
بلدان املنظمة تحديا قائما حتى قبل بداية انتشار جائحة كوفيد 19-في العالم .وفي الوقت الراهن ،سيسجل
تراجع في جزء من املكتسباب التي تحققت في هذين املجالين في جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة ،وهو األمر
الذي يتطلب سياسات بديلة لعكس هذا االتجاه مرة أخرى.
دعم الحياة األسرية والتماسك االجتماعي :اتسمت معظم التدابير والتدخالت املعتمدة في إطار االستجابة
لجائحة كوفيد 19-بكونها "غير اجتماعية" بطبيعتها ،أي أنها تقيد التقارب الجسدي والتفاعالت االجتماعية
االعتيادية بين األفراد والجماعات .ولهذه التدخالت تأثير بالغ في عالقات التماسك في كل مجتمعات العالم تقريبا.
ومن بين الجوانب املختلفة للتماسك االجتماعي التي تأثرت بالجائحة :الثقة بين األفراد  /الجماعات والحكومة،
والديناميات بين املجموعات وشكاواها ،وآثار الجائحة على التماسك في أوساط الفئات املهمشة ،وآثارها الخاصة
على األسر ،وآثارها على الصحة النفسية لألفراد ،وأثرها على املشاركة االجتماعية .وفي حين أنه ليس من الواقعي
أن تعمل حكومات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على معالجة وحل كل عوامل الضغط الناتجة عن الجائحة،
هناك إمكانية أن تنفذ سياسات وتدابير لتعزيز التماسك االجتماعي لضمان التعافي املستدام واملرن من تداعيات
الجائحة .ويمكن لهذا املبتغى أن يتحقق إذا أدركت بلدان املنظمة أهمية التماسك االجتماعي لتحقيق التنمية
االجتماعية ونفذت استراتيجيات شاملة للتماسك على املستوى الوطني ومراعية لنوع الجنس والسياق وظروف
النزاع.
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ملخص
وينبغي للجهود املبذولة لتعزيز التماسك االجتماعي في بلدان املنظمة أن تشمل الجهات الفاعلة في املجتمع املحلي
التي يمكنها ) 1( :املساعدة في تحديد نقاط الضغط التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الخالفات والصراعات
االجتماعية ،و ( ) 2إحداث آليات للتعامل مع قضايا التماسك في مجتمعاتهم  /مجموعاتهم .كما يتعنعلى بلدان
املنظمة أيضا مكافحة املعلومات املضللة على نحو فعال وتحسين مستوى الشفافية في عملياتها لتعزيز ثقة
األفراد والجماعات في الحكومات وصناع القرار والخدمات العامة.
إعادة تشكيل الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها :برزت الحماية االجتماعية كآلية هامة لالستجابة لألزمة
الناتجة عن جائحة كوفيد .19-فقد مكنت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من تقديم الدعم االجتماعي
واالقتصادي والطبي ملاليين الناس .وبين فبراير  2020ونوفمبر  2021اعتمدت البلدان في جميع أنحاء العالم ما
مجموعه  1865إجراء متعلقا بالحماية االجتماعية  -من بينها  343إجراء اعتمدتها حكومات بلدان املنظمة.
ومعظم هذه التدابير قصيرة األجل أو مؤقتة في طبيعتها ،وتهدف باألساس إلى تحسين مستوى تغطية الحماية
وسد الثغرات القائمة على مستوى كفاي ة تدابير الحماية .لكن نسبة السكان املشمولين بتدبير واحد على األقل
من تدابير الحماية في غالبية بلدان املنظمة كانت أقل من املتوسط العاملي ( )%46.9في عام  ،2020ألن بعض
الفئات الضعيفة واملهمشة كانت مستبعدة من برامج الحماية الوطنية .ومن بين إجراءات الحماية الـ  343التي
اعتمدتها بلدان املنظمة ،ما يقرب من  163إجراء عبارة عن برامج أو مزايا جديدة لم تكن قائمة قبل ظهور
الجائحة .وبصورة عامة ،يعد الدعم النقدي املباشر أو الدفع ملرة واحدة من أكثر اإلجراءات املعتمدة ،وتلتها
إجراءات في القطاع الصحي ثم إجراءات ذات وظائف متعددة .وما يقرب من  %76من تدابير الحماية كانت غير
قائمة على االشتراكات و  %18كانت قائمة على االشتراكات ،لكن جدير بالذكر أن مستوى اإلنفاق على الحماية
االجتماعية كان متدنيا على نحو ملحوظ في  53بلدا عضوا في املنظمة  -حتى في خضم الجائحة في .2020
وتحقيق مسارات التعافي املستدام واملرن في بلدان املنظمة من تداعيات الجائحة رهين بإدراكها ألهمية معالجة
الفجوات القائمة في أنظمة الحماية االجتماعية على وجه السرعة حتى يتم تعزيزها على املدى الطويل وتكون
أكثر جاهزية لالستجابة ملتطلبات األزمات املحتملة مستقبال .ويمكن في نهاية املطاف لكال النتيجتين التأثير بشكل
مباشر على تعزيز التنمية الشاملة واملستدامة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
حماية وتمكين الفئة األكثرهشاشة
حماية وتمكين الشباب :تساهم األعداد املتزايدة للشباب في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بصورة كبيرة في
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية .فالشباب يتمتعون بالقدرة على تعزيز املخرجات االجتماعية
واالقتصادية اإليجابية في مجاالت عدة بدءا من االنتكار ووصوال إلى تحقيق التنمية املستدامة .لكن الجائحة
أثرت على الشباب على صعيد العديد من الجوانب ،منها ما هو متعلق بالصحة النفسية ومه له صلة بالتعليم
وآفاق سوق العمل .وعلى هذا األساس شكلت العديد من اإلجراءات املتعلقة بالسياسات التي اتخذتها بلدان
املنظمة في مجموعة من القطاعات االجتماعية واالقتصادية متنفسا للشباب وساعدتهم على تحسين وضعهم،
ومن ذلك توفير التعليم عن بعد وتقديم الحوافز لتوظيف الشباب .ومع ذلك ،تبقى الحاجة قائمة ملزيد من
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ملخص
التدابير املستعجلة على مستوى السياسات في قطاعات عدة أبرزها قطاعي التعليم وسوق العمل ملواجهة
التحديات متعددة األبعاد التي يواجهها الشباب خالل فترة تفش ي الجائحة وإطالق العنان إلمكاناتهم بعد انقشاع
أزمة الجائحة .وتعزيز االستثمارات في القنوات البديلة والتي تجمع بين خاصيتي التعليم حضوريا وعن بعد والبنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،واالستثمار في تنمية مهارات الشباب ،ووضع استراتيجية وطنية إلدارة األزمات،
وتخفيف عوامل الخطر (مثل اإلدمان) التي تؤثر على الشباب ،من العوامل التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في
تعزيز قدرة بلدان املنظمة على الصمود في وجه األزمات واالستجابة الحتياجات الشباب في فترة ما بعد الجائحة.
حماية وتمكين النساء واألطفال :أسفرت الجائحة عن آثار كبيرة طالت فئة النساء واألطفال ،وأدت العديد من
العوامل الش ائعة إلى تفاقم عدم املساواة القائمة بين الجنسين وأوجه الهشاشة في صفوف النساء واألطفال.
فاآلثار االقتصادية للجائحة ،على سبيل املثال ،جعلت  % 70من النساء العامالت في القطاع غير الرسمي في
البلدان النامية خارج نطاق الحماية والدعم وعرضة للوقوع في براثن الفقر .كما زادت التدابير الوقائية املتخذة
في إطار مكافحة الجائحة ،مثل إغالق املدارس واإلغالق الشامل لألنشطة والحجر املنزلي ،إلى زيادة عبء العمل
املنزلي والرعاية غير املأجور على النساء .وأدت إجراءات إغالق املدارس ،التي طال تأثيرها أكثر من مليار طالب في
جميع ربوع العالم ،إلى املساس بالوضع التعليمي والتغذوي ألكثر من  300مليون طفل .وال شك أن يكون لتعطيل
حمالت التحصين ضد الحصبة وشلل األطفال في  26بلد بسبب الجائحة آثار طويلة املدى على عدد ال يحص ى
من األطفال .كما زادت حاالت العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد األطفال وحدتها خالل الجائحة.
لذلك ينبغي أن يتضمن املسار الخاص بالنساء واألطفال للتعافي املستدام واملرن من تداعيات الجائحة في بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي بعض العناصر التي ال غنى عنها .فيتعين على سياسات وخطط التعافي من تبعات
الجائحة ان تراعي منظور النوع االجتماعي ،وكم ا ينبغي لهذه الخطط أن تركز تحسين املشاركة االقتصادية
للمرأة ،وإحداث البنية التحتية التنظيمية الخاصة بالعمالة غير الرسمية للمرأة ،مع الحرص على توسيع نطاق
تغطية برامج الحماية االجتماعية املستهدفة للنساء واألطفال في وضعية هشاشة أو اعتماد برامج جديدة .كما
ينبغي لسياسات وخطط التعافي أن توفر الدعم املالئم للنساء اللواتي على كاهلهن مسؤولية التكلف بأعباء
األعمال املنزلية والرعاية غير مدفوعة األجر ،وضمان استمرارية خدمات رعاية األطفال حتى في حاالت األزمات،
وإدراج تدابير متعلقة بمكافحة العنف كجزء من آليات االستجابة لألزمات.
حماية وتمكين املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة :تأثر كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة كثيرا بتداعيات
الجائحة .فهم أكثر عرضة لإلصابة بشدة بكوفيد ،19-ويواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الحيوية
(مثل الصحة واملساعدة الشخصية والدعم النفس ي) .وساهم الوض ع املتعلق بالركود االقتصادي واالضطرابات
في الخدمات العامة وحظر التجول وعمليات اإلغالق على امتداد فترة تفش ي الجائحة في تفاقم الصعوبات
االقتصادية التي تعاني منها هذه الفئة .كما زادت حاالت العنف في حقهم .ولتجاوز هذه التحديات متعددة
األبعاد ،طورت ونفذت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مجموعة من السياسات االجتماعية واالقتصادية .لكن
تبقى الحاجة قائمة لسياسات أكثر شموال واستيعابا للجميع لتلبية االحتياجات املتزايدة لهذه الفئات الضعيفة.
وعلى صانعي السياسات في بلدان املنظمة التقاط اإلشارة التي جاءت بها الجائحة والتي تتمثل في ضرورة التغيير
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ملخص
في الرؤية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات املستقبلية مع التركيز بشكل خاص على الفئات
الهشة .وفي هذا الصدد ،يستحسن أن تستثمر هذه البلدان أكثر في البيانات واإلحصاءات والحلول املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات لتتبع ورصد وضع املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وأيضا العمل على تعزيز عالقات
تعاونها مع املنظمات غير الحكومية .ومن شأن أيضا صقل وتعزيز مهارات هذه الفئة الضعيفة ،عن طريق
أساليب مثل تقديم برامج تدريبية ،دعمها لالنخراط أكثر في الحياة العامة والنهوض بروح التنافسية لديهم ،وهذا
ما سيعزز قدرتهم على التكيف مع مختلف الظروف.
حماية وتمكين الالجئين واملهاجرين :يعتبر الالجئون واملهاجرون في جميع أنحاء العالم من أكثر الفئات هشاشة
لكونهم دائما عرضة ملخاطر كبيرة ،وفي سياق الجائحة تجدهم عرضة ملستويات عالية من التأثر بتداعياتها .ففي
عام  2020فقط كانت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي موطنا لحوالي  76.2مليون مهاجر ،أو ما يعادل نسبة
 %27من إجمالي املهاجرين الدوليين في العالم ،و  13.3مليون الجئ ،أو ما يعادل  %64من إجمالي الالجئين في
العالم ،و  27.7مليون نازح داخليا ،أو ما يعادل  %57من إجمالي النازحين داخليا في العالم .وأدت التدابير املتخذة
في إطار االستجابة للجائحة إلى تعرض الالجئين واملهاجرين في بلدان املنظمة ملجموعة من التحديات ،مثل فقدان
مصدر الدخل ،وعدم القدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات األساسية والضرورية ،وعدم القدرة على
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ،وعدم القدرة على التنقل داخل بلد اإلقامة وإلى خارجه ،وغيرها من
التحديات .والوضع صعب على نحو مضاعف بالنسبة لالجئين واملهاجرين في بلدان املنظمة التي تمر في الوقت
الحالي بحالة طوارئ إنسانية أو تفتقر إلى املوارد الكافية .وبصورة عامة ،تأثرت الوضعية االجتماعية
وا القتصادية والصحية لالجئين واملهاجرين سلبا بالجائحة بسبب تهميشهم واستبعادهم من السياسات والبرامج
الوطنية لالستجابة للجائحة .لذلك يتعين على بلدان املنظمة ،لضمان التعافي املستدام واملرن من تداعيات
الجائحة ،اعتماد تشريعات وممارسات إدارية معينة ،وتنفيذ برامج عم لية تضمن تغطية قضايا الالجئين
واملهاجرين في الخطط والسياسات الوطنية للتعافي.
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 .1مقدمة

الفصل األول
1

مقدمة
بعد أن ظهرت جائحة فيروس كورونا املستجد ( )COVID-19كأزمة صحية ،سرعان ما تحولت ألزمة عاملية معقدة
لم تقتصر تداعياتها على فقدان أكثر من  5ماليين شخص لحياتهم فحسب ،بل عطلت حتى عجلة اإلنتاج وأثرت
على العالقات االقتصادية واالجتماعية وألقت باملاليين في هوة الفقر .وحجم الخسائر غير املسبوق بسبب
الجائحة على مستوى صحة األفراد ورفاههم يعكس ببساطة مدى عدم جاهزية العالم ملثل هذه الصدمات.
فالتفاوتات العامة ،على الصعيدين ا لوطني والدولي ،وكذلك نقاط الضعف في املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والبيئية تشكل أصال تحديا كبيرا قائما في االقتصادات في جميع أنحاء العالم .وعلى الرغم من تحقيق تقدم في
تطوير اللقاحات ،ال تزال األزمة قائمة وكل مرة تظهر تداعياتها أكثر وما يعتريها من حالة عدم اليقين التي تؤثر
على الحياة االقتصادية واالجتماعية .وزيادة على ذلك ،تساهم الجائحة في تفاقم بعض نقاط الضعف والهشاشة
القائمة فعليا في العديد من البلدان النامية ،بما في ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
وتحول الجائحة إلى أزمة عاملية متعددة األبعاد في ظرف وجيز هو بالتأكيد إشارة قوية لصانعي السياسات
واملجتمع الدولي إلعطاء األولوية للتدابير الرامية إلى التقليص من نقاط الضعف وتعزيز قدرته على الصمود أمام
الصدمات املستقبلية .والتدابير املؤقتة التي نفذتها الحكومات على مدار العامين املاضيين أخذت تضعف ،ألن
املوارد املتاحة الالزمة للتدخالت قصيرة األجل بدأت تنفذ .لذلك بات من الضروري اآلن التركيز على اإلصالحات
الهيكلية طويلة األجل إلعادة البناء على نحو أفضل واالستعداد بشكل أفضل للصدمات القادمة .فقد حان
الوقت لتحويل بوصلة التركيز الطويل األمد على مضاعفة األرباح والسعي لتحقيق النمو االقتصادي دون
االهتمام في الوقت ذاته باستدامة الهياكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
كيف فاقمت تداعيات الجائحة نقاط الضعف القائمة وتحولت إلى أزمة عاملية متعددة األبعاد
بمجرد ما بدأت الحكومات اإلعالن عن أولى حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد ،19-كان التركيز منصبا على منع
انتشار الفيروس في البلدان وعبر الحدود .وسرعان ما تحولت حالة الطوارئ الصحية العامة إلى أزمة اقتصادية
واجتماعية ذات آثار سلبية كبيرة على األنشطة االقتصادية والحياة االجتماعية .وعلقت جميع األنشطة
االقتصادية التي تتطلب تواصال وتفاعال بين الب شر عن قرب (مثل السياحة والسفر والضيافة) أو خضعت
لشروط تقييدية صارمة ،وواجه ماليين األشخاص تحدي فقدان وظائفهم ومصدر دخلهم .وباالفتقار لتدابير
التأهب والقدرات واملوارد املالئمة وجد ماليين األفراد أنفسهم في عداد الفقراء.
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 .1مقدمة
ما برز في بداية األمر كأزمة صحية تحول بسرعة ألزمة عاملية معقدة .فقد تعطلت شبكات اإلنتاج وسالسل القيمة
العاملية .وأصبحت العديد من الشركات ،خاصة املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم ،عرضة لخطر اإلفالس.
كما ساهمت العوامل املتمثلة في تراجع أجور العمال وفقدانهم ملصدر الدخل في تقييد مستويات االستهالك
والوصول إلى الخدمات األساسية .وظل كثير من األشخاص الذين فقدوا وظائفهم في حالة يأس ولم يجدوا طريقا
لكسب دخل يعيلون به أسرهم .وكانت هناك محاوالت لتوسيع نطاق تغطية تدابير الحماية االجتماعية ،لكنها
تبقى غير كافية أو ال يستفيد منها الكثيرون .وبدأت البلدان ذات الحيز املالي املحدود تواجه أزمة ديون سيادية.
وفي نهاية املطاف ،طالت تداعيات األزمة كل جوتنب الحياة االقتصادية واالجتماعية .وكما يرد أكثر من مرة بين
ثنايا صفحات هذا التقرير ،تسببت الجائحة في اضطرابات كبيرة وتفاوتت آثار ذلك بين املجتمعات والقطاعات
االقتصادية والبلدان .فعلى سبيل املثال ،توقفت فعليا األنشطة االقتصادية في بعض القطاعات ،مع تسجيل
خسارات فادحة في الدخل والعمالة ،وهذا ما أثر باألساس على العمال ذوي املهارات املتدنية .بينما نجح بعض
املوظفين من ذوي املهارات العالية في بعض القطاعات من العمل عن بعد من منازلهم اآلمنة نسبيا ،مما ساهم
في اتساع الفجوة في مستوى الدخل بين الفئات املهارية .ونالت النساء قدرا كبيرا من املعاناة جراء هذه املحنة ،إذ
أن الكثيرات تركن مجال الشغل لالهتمام بشؤون املنزل في ظل إجراءات إغالق املدارس وأماكن العمل.
كشفت الجائحة عن حجم التفاوتات القائمة في أبعاد متعددة وزادت من حدتها ،وهو ما انعكس أيضا في الفجوة
الرقمية املتزايدة بين فئات مختلف املجتمعات وبين البلدان .فعدم املساواة في الوصول إلى األدوات التكنولوجية
والرقمية أدى إلى الحيلولة دون املشاركة الفعالة للفئات املحرومة من املجتمع في الخدمات املقدمة من خالل
القنوات الرقمية .فبينما تمكن بعض تالميذ املدارس من مواصلة تعليمهم عبر اإلنترنت ،كان االمر بعيد املنال
بالنسبة للعديد من الطالب اآلخرين.
وعلى خالف عدد من األزمات التي مرت من قبل ،يبدو أن آثار جائحة كوفيد 19-ستلقي بظلها على املمارسات
االقتصادية واالجتماعية وعملية صنع السياسات لفترة طويلة .فبناء على الظروف االجتماعية واالقتصادية
السائدة قبل بداية األزمة وكذلك القدرات التقنية واملالية للبلدان ،من املتوقع أن تستمر اآلثار االقتصادية
للجائحة لفترة أطول من آثارها الصحية ( ،)Jordà et al, 2020ويتوقع أن تاثر البلدان منخفضة الدخل
بمستويات أكبر ( .) World Bank, 2020aوحتى البعد الجغرافي لبعض البلدان الجزرية الصغيرة لم يشفع لها
لتوفير الحماية االقتصادية ،ألن خسائر اقتصادية ضخمة طالتها ،على الرغم من انخفاض معدالت اإلصابة،
ويتمثل ذلك في الخسائر على مستوى السياحة والتحويالت (.)UN, 2021
ويبرز الشكل  1.1مدى السرعة التي أصبح بها كوفيد 19-مصدر قلق عاملي بناء على مؤشر شدة الجائحة الذي
طوره مشروع متعقب استجابة الحكومة لفيروس كورونا التابع لجامعة أوكسفورد ( Oxford Coronavirus
 1 .)Government Response Trackerفقد نفذت الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات صارمة ملنع انتشار
الفيروس .وتجاوز متوسط املعدل على مؤشر شدة الجائحة  80درجة خالل الفترات املبكرة النتشار الجائحة،
لكنه استقر على معدل يناهز  50درجة طوال الفترات التالية .وبلغ متوسط بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على
مؤشر شدة الجائحة معدال أعلى من متوسط باقي مجموعات البلدان خالل الفترة املمتدة من أبريل إلى أكتوبر
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 .1مقدمة
 . 2020وكان لهذه اإلجراءات تداعيات كبيرة على الحياة االقتصادية واالجتماعية ،ما دفع الحكومات التخاذ
سياسات تيسيرية مختلفة للتخفيف من اآلثار على األافراد والقطاعات االقتصادية.
كيف تعاملت الحكومات مع األزمة
الشكل  :1.1مؤشر شدة التدابير املتعلقة بكوفيد 21( 19-يناير  31 - 2020أكتوبر )2021
العالم

البلدان املتقدمة

البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة
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املصدر :عاملنا في بيانات ( .)ourworldindata.org/covid-stringency-indexيتم ح ساب متوسطات كل مجموعة بأخذ متوسطات بسيطة للبيانات
الخاصة باملستوى القطري .ومؤشر الشدة هو مقياس مركب يعتمد على تسعة مؤشرات استجابة ،بما في ذلك إغالق املدارس وإغالق أماكن العمل وحظر
السفر ،على سلم قياس بدرجات من  0إلى  = 100( 100األكثر شدة).

إن جائحة كوفيد 19-أزمة عاملية متعددة األبعاد لم يشهد العالم مثيال لها ،وتجاوزها يتطلب تطوير سياسات
استجابة متسقة .وكشفت أيضا عن مكامن الضعف والفجوات القائمة في النظم األساسية ،بما في ذلك نظم
الرعاية الصحية وال حماية االجتماعية والتعليم وسالسل القيمة وشبكات اإلنتاج واألسواق املالية والنقل
الجماعي والنظم البيئية (.)OECD, 2020a
وتسببت الجائحة في تسجيل ردة على مستوى الكثير من التقدم املحرز على الصعيد العاملي في مكافحة الفقر
وأثرت سلبا على آفاق الصحة والتعليم .كما تض ررت الفئات الفقيرة والهشة ،مثل النساء والشباب والعمال
املهاجرين وعمال القطاع غير الرسمي ،من اإلجراءات املتخذة ملحاصرة الجائحة .وتحركت الحكومات من خالل
توفير مجموعة من حزم الدعم لألشخاص املحتاجين ،لكن نطاقها ومستوى تغطيتها تباينت عبر املناطق بسبب
االختالفات في القدرات وحجم املوارد املتاحة .واختالط نقاط الضعف املستمرة بتفاوت مستويات القدرة عاى
االستجابة يؤدي إلى زيادة فرص تسجيل مستويات أكبر من التفاوت وعدم املساواة وطنيا وفيما بين البلدان.
وباتت مسألة االستجابة لألزمة دون مفاقمة حالة عدم املساواة القائمة من التحديات التي يتعين التعامل معها.
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 .1مقدمة
ومن بين متطلبات إجراءات اإلغالق ،على سبيل املثال ،عمل األفراد من املنزل وتعلم الطالب من خالل املنصات
املتاحة عبر اإلنترنت ،وهذا ما يستلزم بالضرورة توفر إمكانية الوصول إلى التقنيات الرقمية واإلنترنت .لكن وفقا
لالتحاد الدولي لالتصاالت ( ،)ITUلم تتعدى نسبة األشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت على
مستوى العالم  %50فقط لحدود عام  .2019وبينما تبلغ هذه النسبة  % 86.7في البلدان املتقدمة ،فإنها ال
تتجاوز  %44.4في البلدان النامية ،مما يعكس الفرص املحدودة لوصول األشخاص الذين يعيشون في البلدان
النامية للمنتجات والخدمات الرقمية الحديثة وتكيفهم معها .وفي الوقت الذي تبلغ فيه هذه النسبة أقل من
 %10في بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،مثل غينيا بيساو ونيجيريا والصومال ،فإنها تزيد عن  %90في
بعض البلدان األخرى ،مثل الكويت وقطر واململكة العربية السعودية .كما أن حصة كبيرة من القوة العاملة في
القطاع غير الرسمي تكاد تنعدم لديها فرص العمل عن بعد.
الشكل  :2.1مؤشر الدعم االقتصادي املتعلق بكوفيد 15( 19-مارس  02 - 2020نوفمبر )2021
البلدان املتقدمة
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املصدر :عاملنا في بيانات ( .) ourworldindata.org/covid-stringency-indexيتم حساب متوسطات كل مجموعة بأخذ متوسطات بسيطة للبيانات الخاصة بمستوى فرادى
البلدان .وارتفاع الدرجة داللة على دعم مرتفع على الدخل وتخفيف الديون على األسر املعيشية (أي  = 100أكبر مستويت الدعم).

وعموما ،اعتمدت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،وفقا لقدراتها ومواردها ،مجموعة متنوعة من التدابير على
مستوى السياسات الحتواء الجائحة وحماية الف ئات األكثر عرضة للخطر .ومن بين أكثر التدابير املعتمدة،
توسيع نطاق إجراءات الحماية االجتماعية لتحويل الدخل إلى الفئات األكثر تضررا ،وتأجيل سداد الضرائي
وإعفاء بعض الشركات منها ،وحزم التحفيز املوجهة لقطاعات محددة .واملوارد املتاحة بشكل كبير في البلدان
املتقدمة مكنتها من تقديم دعم أكبر مقارنة ببلدان املنظمة (الشكل  .)2.1ومع اقتراب مرور العام الثالث على
ُ
بداية الجائحة ،استنفدت القدرات واملوارد في العديد من البلدان ،وهذا ما يعكسه تدني القيم على مؤشر الدعم
االقتصادي.
بعد التوصل لتطوير لقاح مضاد للفيروس ،كان أمل املجتمع الدولي أن يتم التغلب على الجائحة باللقاحات
والعودة إلى الوضع الطبيعي بسرعة .لكن رغم أن البلدان املتقدمة قد أحرزت تقدما كبيرا في عملية تلقيح
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 .1مقدمة
السكان ،إال أن الوصول إلى اللقاحات
الشكل  :3.1حصة األشخاص امللقحين كليا في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي
ظل من أبرز التحديات التي تواجهها
 30%بعض أجزاء العالم ،بما في ذلك العديد
25.8%
 25%من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
لحدود  17يناير  ،2022فقط نسبة
 %25.8من سكان مجموعة بلدان
ولحدود  31ديسمبر  ،2021بلغت نسبة
20%
منظمة التعاون اإلسالمي هي امللقحة
السكان امللقحين كليا  %23.9فقط
كليا.
15%
ن
(الشكل  ،)3.1وهو رقم دو الهدف
 10%الذي حددته منظمة الصحة العاملية
 5%املقدر بـ  ٪40بحلول نهاية عام .2021
وزادت هذه الحصة لتبلغ  %25.8لحدود
0%
منتصف يناير  .2022ويوضح الشكل
 4.1حجم التفاوت في الحصول على
املصدر :قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد 19-لفائدة الدول األعضاء في منظمة
اللقاحات ،حيث يبلغ عدد الجرعات
التعاون اإلسالمي .مالحظة :تحسب البيانات باستخدام إجمالي عدد السكان لعام .2020
املتاحة في البلدان منخفضة الدخل (بما
في ذلك الجرعات املتعددة املخصصة لكل شخص)  12.7جرعة فقط لكل  100شخص .وهذا العدد يربو على
 178في البلدان ذات الدخ ل املرتفع .وعلى الصعيد العاملي ،تخصص  125جرعة لكل  100شخص ،لكن نسبة
األشخاص امللقحين بالكامل ضد كوفيد 19-ال تتعدى  %51.7فقط (.)SESRIC, 2021a
الشكل  :4.1إجمالي اللقاحات حسب مجموعات الدخل (لكل 100
شخص) لحدود  20يناير 2022
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العالم

الدخل املرتفع الدخل املتوسط من الدخل املنخفض الدخل املنخفض
الشريحة العليا من الشريحة الدنيا

املصدر :بيانات رسمية مجمعة من قبل منصة عاملنا في بيانات ،البنك الدولي.
مالحظة :مجموعات الدخل قائمة على تصنيف البنك الدولي .تحتسب جميع الجرعات،
بما في ذلك الجرعات املعززة ،بشكل فردي .وبما أن شخصا واحدا قد يتلقى أكثر من
جرعة واحدة ،فإن عدد الجرعات يمكن أن يكون أكبر من عدد األشخاص من السكان.

وهذا يبين بجالء أن أساليب االستجابة
األحادية الجانب لألزمة العاملية ال تسفر
عن نتائج فعالة .فاالستجابة الفعالة
ألزمة كوفيد 19-تتطلب وضع سياسات
داعمة وتشمل جميع الجوانب
االقتصادية واالجتماعية والبيئية
ملعالجة األزمة من جذورها .ومعالجة
األسباب الكامنة وراء هشاشة أنظمتنا،
واملتمثلة في عدم املساواة والظلم
والتمييز وضعف الحوكمة واملؤسسات
وعدم كفاية الخدمات العامة والبنية
التحتية واستنفاد املوارد الطبيعية
وتدهور التنوع البيولوجي واملناخ ،أمر ال
مناص منه لبناء القدرة على الصمود في
وجه حاالت تفش ي األوبئة مستقبال

(.)OECD, 2020a
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 .1مقدمة
سبل التقليص من نقاط الضعف وتعزيز املرونة
يمكن استخالص دروس مهمة من جائحة كوفيد  19-بشأن تكلفة حدوث صدمة عاملية في ظل ضعف االستثمار
في املوارد والقدرات ملواجهتها .فعدم الدراية باملخاطر ونقاط الضعف قد يؤدي إلى دفع الثمن غاليا .وكلما كانت
النظم قادرة على الصمود ،يكون املاليين من الناس في مأمن من الوقوع في الفقر .وعلى صانعي السياسات
استخالص الدروس من هذه األزمة وأن يسعوا اآلن أكثر من أي وقت مض ى لتعزيز املرونة في مواجهة األزمات
املستقبلية في إطار استراتيجية شاملة "إلعادة البناء على نحو أفضل" .فالظرفية الراهنة تتيح فرصة فريدة
إلعادة البناء على نحو أفضل وتعزيز أسس املرونة في مواجهة الصدمات املستقبلية .وهناك حاجة إلى مقاربة
شاملة لتهيئة االقتصادات واملجتمعات لفئة متنوعة من املخاطر املعروفة وغير املعروفة.
وينبغي لكل تدخل أن يبدأ أوال بتقييم شامل ملواطن الضعف القائمة .وفي هذا الصدد ،يوفر مؤشر الضعف
االقتصادي ( )EVIاملتعلق بكوفيد 19-الذي طوره املصرف األوروبي لالستثمار ( )EIBرؤية عامة ،إذ أنه يدرس
العديد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مرونة االقتصادات في مواجهة تحديات الجائحة 2.وحسب املتوقع،
يبين املؤشر أن اقتصادات البلدان ذات الدخل املنخفض ضعيفة جدا في مواجهة تداعيات الجائحة .فنصف
البلدان املنخفضة الدخل و  %25من البلدان املتوسطة الدخل تسجل أعلى مستويات التعرض آلثار الجائحة.
ومن بين البلدان الـ  52األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تغطيها حسابات املؤشر 15 ،بلدا يدخل ضمن
فئة البلدان املعرضة بشدة للخطر ،و  32بلدا ضمن فئة البلدان املعرضة ملستوى متوسط من الخطر ،و 5منها
فقط هي التي يقل فيها مستوى الخطر (الشكل .)5.1
الشكل  :5.1مؤشر الضعف االقتصادي ( )EVIإزاء بكوفيد 19-للبلدان منظمة التعاون اإلسالمي (حسب مستوى الضعف)
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تدفق رؤوس
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الخارج

صادرات السلع
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السياحة

سالسل القيمة
العاملية

النظام الصحي مؤشر الضعف
وبنية السكان االقتصادي إزاء
كوفيد19-

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات من املصرف األوروبي لالستثمار ( .)2020مالحظة :تظهر األرقام عدد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

إن ضعف أنظمة الرعاية الصحية واالقتصادية في بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يجعل مكافحتها ألزمات
عاملية ،مثل أزمة كوفيد ،19-أمرا غاية في الصعوبة .وتسجل في بلدان املنظمة أعلى مستويات الضعف في مجال
تدفقات رأس املال الخارجة والنظام الصحي والقطاع املصرفي .فاالقتصادات التي تعاني من عجز كبير في
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 .1مقدمة
الحساب الجاري بحاجة إلى تمويل خارجي ،لكن توافر هذه األموال وتكلفتها زاد خالل فترة تفش ي الجائحة بالنسبة
لالقتصادات النامية .وقد تكون بلدان املنظمة التي تعتمد قطاعات التصنيع فيها على املدخالت املنتجة في الخارج
أكثر عرضة لعوامل الخطر .والهشاشة االقتصادية للبلدان التي تعتمد على التحويال قد تتفاقم خالل فترة
الجائحة .وعلى نفس املنوال ،تواجه بلدان املنظمة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة مخاطر
متزايدة (راجع الجدول  1.1لالطالع على قائمة البلدان).
الجدول  :1.1الهشاشة االقتصادية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إزاء جائحة كوفيد19-
الضعف االقتصادي إ زاء التراجع

أفغانستان

مؤشر الهشاشة

النظام الصحي

االقتصادية إزاء

والتركيبة

كوفيد19 -

السكانية

سالسل
القيمة

الضعف
االقتصادي

السياحة

التحويالت

العاملية

صادرات

إزاء تدفقات

السلع

رؤوس األموال

الحيز

قوة القطاع

املالي

املصرفي

الخارجة

3

3

1

1

1

1

3

1

غير معلوم

ألبانيا

2

3

1

3

2

1

2

2

3

الجزائر

2

2

3

1

1

3

3

1

3

أذربيجان

2

1

1

2

1

3

1

1

3

البحرين

2

2

1

3

غير معلوم

3

3

3

2

بنغالديش

2

3

1

1

2

1

3

1

2

بنين

2

3

غير معلوم

1

1

1

3

1

3

بوركينا فاسو

2

3

غير معلوم

1

1

1

3

1

3

الكاميرون

3

3

1

1

1

1

3

1

3

كوت ديفوار

2

3

1

1

1

1

3

2

2

جيبوتي

3

3

1

1

1

غير معلوم

3

1

3

مصر

2

3

1

2

3

1

2

2

3

الغابون

3

2

1

1

1

3

2

2

3

الغابون

3

3

1

3

3

1

3

2

3

غينيا

3

3

غير معلوم

1

1

3

2

1

3

غينيا بيساو

2

3

غير معلوم

1

2

غير معلوم

3

2

3

غيانا

2

3

غير معلوم

1

2

2

3

2

3

إندونيسيا

1

3

2

1

1

2

3

1

1

العراق

2

3

1

1

1

3

1

2

غير معلوم

إيران

1

3

1

غير معلوم

1

3

غير معلوم

1

غير معلوم

األردن

2

2

1

3

3

1

3

3

2

كازاخستان

2

1

2

1

1

3

2

1

2

الكويت

2

1

3

1

1

3

1

1

1

قرغيزستان

3

1

2

2

3

2

3

2

3

لبنان

3

2

1

3

3

1

3

3

3

ليبيا

2

1

غير معلوم

غير معلوم

غير معلوم

3

3

3

غير معلوم

ماليزيا

2

2

3

2

1

3

2

2

1

املالديف

3

2

1

3

1

1

3

2

3

مالي

2

3

1

1

2

1

3

1

3

موريتانيا

3

3

2

1

1

3

3

2

3

املغرب

2

3

2

2

2

1

3

2

2

موزمبيق

3

3

1

1

1

3

3

3

3

النيجر

2

3

1

1

1

2

3

2

3
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 .1مقدمة
نيجيريا

2

3

1

1

2

3

2

1

2

عمان

2

2

2

1

1

3

2

2

2

باكستان

2

3

1

1

2

1

3

2

3

قطر

2

3

1

2

1

3

1

2

1

اململكة العربية السعودية

1

1

1

1

1

3

1

1

1

السنغال

2

3

1

1

3

1

3

2

3

سيراليون

3

3

1

1

1

1

3

2

3

الصومال

2

3

1

غير معلوم

غير معلوم

غير معلوم

غير معلوم

3

غير معلوم

السودان

3

3

1

1

1

2

3

3

3

سورينام

2

2

2

1

1

3

2

2

3

طاجيكستان

3

1

1

1

3

2

3

1

3

توغو

3

3

1

1

2

1

3

2

3

تونس

2

3

2

2

1

1

3

2

3

تركيا

2

2

1

1

1

1

3

1

2

تركمانستان

1

1

1

غير معلوم

1

3

غير معلوم

1

غير معلوم

أوغندا

2

3

1

1

1

1

3

1

2

اإلمارات العربية املتحدة

1

1

2

غير معلوم

غير معلوم

3

1

1

1

أوزبكستان

2

1

1

1

3

2

3

1

2

اليمن

2

3

غير معلوم

1

3

1

3

2

غير معلوم

املصدر :املصرف األوروبي لالستثمار .مالحظات - 1 :أدنى مستويات الضعف - 2 ،مستويات ضعف متوسطة - 3 ،أعلى مستويات الضعف.

وبالنظر إلى اآلثار الكبيرة للجائحة فضال عن نقاط الضعف والفجوات الكبيرة القائمة في النظم األساسية ،يتعين
جعل مسألة تطوير استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة على الصمود محور عملية صنع السياسات في مرحلة ما
بعد الجائحة  .وفي هذا الصدد ،يقترح هذا التقرير عددا من التوصيات في سبيل تحقيق التعافي ،وذلك بعد عرضه
مللخص شامل بخصوص اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وتسليطه
الضوء على عدد من السياسات الفعالة املعتمدة كأساليب لالستجابة للوضع وبعض املمارسات الجيدة في هذا
اإلطار .وبذلك يركز التقرير بصورة خاصة على التقليص من نقلط الضعف القائمة وتعزيز املرونة .وتعكس
توصياته في غالبها رؤية طويلة املدى لجعل بلدان املنظمة جاهزة ألي أزمات محتملة مستقبال ،وتعزيز قدرتها على
تحمل الصدمات أو امتصاصها ،وتخفيف اآلثار املحتملة واالستجابة لها على نحو أكثر فعالية.
ويركز هذا التقرير على أربعة أبعاد رئيسية لبناء املرونة في مواجهة الصدمات املستقبلية في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي .فالفصل الثاني يتناول بعض القضايا املتعلقة باملرونة االقتصادية على الصعيد الوطني .ومن املهم
إدراك أن االنتعاش االقتصادي يجب أن يكون أهداف أكبر من مجرد إنعاش نمو الناتج املحلي اإلجمالي .فيجب
على النمو االقتصادي أن يوفر هيكال اقتصاديا متسما بالتنوع ومراعيا للبيئة ومستويات معيشية جيدة ،مع
االستثمار بما يكفي في تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية .ومن شأن االستثمار في املهارات أن يكون أمرا بالغ
األهمية بالنسبة لالقتصاد الجديد لضمان االنتعاش وتحقيق تحول اقتصادي متزن على مستوى العالم ( WEF,
 .)2021وباإلضافة إلى ذلك ،ال ينبغي أن تشكل جهود صيانة رفاهية الجيل الحالي عبئا يثقل كاهل األجيال
القادمة بمستويات ال يمكن تحملها من الديون وتراكم الديون واألزمات املالية املتعاقبة .ويتعين كذلك دعم
أنشطة ريادة األعمال والقيام بما يكفي من االستثمارات في القدرات االبتكارية.
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 .1مقدمة
ويناقش الفصل الثالث آثار كوفيد 19-وبناء القدرة على الصمود في سياق العالقات االقتصادية اإلقليمية
والدولية .فقد تأثرت قطاعات التجارة الدولية واالستثمارات والسياحة والنقل بصورة كبيرة جراء اعتماد تدابير
على مستوى السياسات لالستجابة للتحديات التي تفرضها الجائحة .وزادت العديد من البلدان من سياسة
الحماية التجارية وقيدت صادرات اإلمدادات الطبية ،وهذا ما ساهم في إضعاف االستجابة الجماعية لألزمة.
فضعف التعاون الفعال ال يقيد فقط االستجابة املتعددة األطراف للجائحة ،بل يؤدي أيضا إلى تراجع منسوب
الثقة التي ُبنيت على مدى عقود من أجل تسهيل الربط بين الشبكات االقتصادية العاملية .وتعد القدرة على
التنبؤ واالستقرار أمران أساسيان في دعم االزدهار االقتصادي العاملي والقدرة على الصمود في مواجهة
الصدمات املحتملة مستقبال (.)OECD, 2021a
وبعد تقديم الفصل الرابع ألبرز اآلثار على التنمية االجتماعية ،ينتقل الفصل لتناول بعض القضايا املتعلقة
ببناء القدرة على الصمود من خالل االستثمار في التنمية االجتماعية .فقد تدهورت نتائج قطاعي الصحة والتعليم
بشكل ملحوظ خالل الجائحة .فأكثر من  4مليارات شخص في العالم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية
االجتماعية ،مما يجعلهم معرضين بشدة ألزمة اقتصادية أو صحية حادة ( .)UN, 2021aكما أدى اإلنفاق املفرط
خالل فترة تفش ي الجائحة لظهور تحديات جديدة متعلقة بإدارة الشؤون املالية الحكومية ،إذ أن مجموعة من
البلدان النامية تواجه ضغوطا متعلقة بالديون .لكن يعتعيعلى الحكومات أن تكون قادرة على توفير املنافع
العامة املتمثلة في الصحة والتعليم والبيئة النظيفة والحماية االجتماعية للجميع .وستؤدي محاوالت موازنة
امليزانيات كجزء من تدابير التقشف إلى تفاقم حالة عدم املساواة وتقويض القدرة على الصمود وإضعاف
التضامن والتماسك االجتماعيين .لذلك يناقش الفصل الرابع ضرورة أن ُتتخذ مخططات الحماية االجتماعية
الشاملة كأساس ملكافحة عدم املساواة وبناء املرونة االقتصادية.
ويركز الفصل األخير من التقرير على التحديات الخاصة التي تواجهها الفئات الضعيفة .فاألشخاص في وضعية
هشاشة واملعرضون لالستبعاد من الحياة االقتصادية واالجتماعيةيتكبدون في الغالب خسائر أكبر نسبيا في
فترات األزمات .وهذه اآلثار الكبيرة تزيد من تفاقم حالة عدم املساواة القائمة وقد تقوض في الواقع قدرة األفراد
على التأقلم والتكيف .وهذا ما يستلزم وضع سياسات خاصة مصممة خصيصا لحماية الفئات الهشة وتعزيز
إدماجها على نحو أفضل في الحياة االقتصادية واالجتماعية.
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الفصل الثاني

 2انعاش القدرات اإلنتاجية وإحداث تحول فيها

يقيم هذا الفصل آثار جائحة كوفيد 19-على األنشطة االقتصادية الوطنية مع إشارة
خاصة إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وتعد مجاالت اإلنتاج والنمو ،والعمالة وتنمية
املهارات ،والتنمية الزراعية وسالمة الغذاء ،وتطوير املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم
وريادة األعمال ،وأخيرا العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة من أبرز القضايا التي تخضع
للتقييم من حيث اآلثار وهي املجاالت التي تصدر بشأنها التوصيات املتعلقة بالسياسات
لبناء املرونة في مواجهة الصدمات املستقبلية .فقد تأثرت األنشطة االقتصادية بشدة في
جميع أنحاء العالم ،لكن قطاعات ومجموعات مهارات معينة تأثرت أكثر من غيرها .وهذا
ما مهد الطريق إلعادة هيكلة محتملة لألنشطة االقتصادية ،األمر الذي يتطلبتدخال
حكوميا موجها للتسخير الفعال للموارد من أجل تحويل القدرات اإلنتاجية خالل فترة
التعافي.
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 .2انعاش القدرات اإلنتاجية وإحداث تحول فيها

2.1

النمو االقتصادي

يرتبط األداء االقتصادي للبلدان ارتباطا وثيقا باملكونات الهيكلية القتصاداتها .وتنويع األنشطة االقتصادية
يساهم في إضعاف قابلية التأثر باألزمات االقتصادية وزيادة القدرة التنافسية في األسواق العاملية .غير أن
االقتصاد املتميز بقدر مهم من التنوع يتطلب قطاع تصنيع قوي ومتطور لتعزيز وصون قدرته التنافسية في
االقتصاد العاملي .طاملا اعتبر األساس الواسع والقوي للتصنيع املحلي مفتاحا لتحقيق تنمية اقتصادية ناجحة،
كونه يدعم عملية توليد روابط مثمرة مع قطاعات االقتصاد األخرى ويحفز التقدم التكنولوجي كما يوفر أقوى
اإلمكانا ت لتحسين اإلنتاجية .وفي هذا الصدد ،يستعرض هذا القسم الفرعي آثار الجائحة على األداء االقتصادي
لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي ويشدد على أهمية التنويع االقتصادي واإلنتاجية لتحقيق املرونة االقتصادية.
آثارجائحة كوفيد 19-على األداء االقتصادي
ساهمت التدابير املتخذة للسيطرة على انتشار جائحة كوفيد ، 19-مثل إجراءات اإلغالق وتقييد التنقالت ،على
نحو كبير في تسجيل تراجع غير مسبوق في األنشطة االقتصادية في جميع أنحاء العالم .وفي ظل التراجع املستمر
ملعدل النمو االقتصادي العاملي بسبب تحديات كانت قائمة حتى قبل بداية تفش ي الجائحة ،قدر أن ينمو الناتج
املحلي اإلجمالي العاملي الحقيقي بمعدل  %3.4في  .2020لكن يقدر أنه تراجع بنسبة  %3.2بسبب الجائحة وما
الشكل  :1.2نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ()%
بلدان املنظمة

العالم
6.0
4.9
3.6

3.4

3.8

4.5
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4.0

4.3

2.8

2022ᵖ
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االقتصادية العاملية ،يوليو .2021مالحظة = P :التوقعات ؛ ويشير الخط املنقط إلى التوقعات قبل بداية الجائحة( أكتوبر  ،)2019بينما يعكس الخط
املتقطع أحدث التوقعات اعتبارا من يوليو .2021
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يتعلق بها من تداعيات (الشكل  .) 1.2وشهدت االقتصادات املتقدمة ،التي تسجا عادة معدالت نمو أقل من
االقتصادات النامية ،تراجعا بنسبة  ،%4.6على الرغم من أن التوقعات قبل بداية الجائحة كانت تشير إلى أنها
ستحقق نموا بنسبة  .% 1.7وعلى نفس املنوال ،تراجع األداء االقتصادي للبلدان النامية بنسبة  ،%2.1على
عكس التوقعات التي كانت تشير غلى أنها ستسجل نموا بنسبة .%4.6
لكن معدل االنكماش في أداء االقتصاد العاملي كان أقل من التوقعات السابقة الصادرة في وقت مبكر من نفس
العام التي لم تكن تبعث على التفاؤل ،مما يشير إلى تحسن معدالت النمو في عدد من املناطق في النصف الثاني
من العام بفضل إجراءات اإلغالق امليسرة واالستجابات القوية على مستوى السياسات باإلضافة إلى القدرة على
التكيف بصورة أفضل مع أساليب العمل الجديدة .ويقدر صندوق النقد الدولي ( )IMF, 2021aأنه كان ممكنا
أن يبلغ معدل الركود على األقل ثالثة أضعاف ما بلغه لوال السياسات االستثنائية املتخذة على الصعيد العاملي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي ،بعد االنكماش الذي شهده عام  ،2020من املرتقب أن يحقق االقتصاد العاملي
نموا بنسبة  %6خالل عام  ،2021قبل أن يتراجع لنسبة  %4.9عام  .2022وتوفير مزيد من الدعم املالي ،والوتيرة
السريعة املتوقعة لتغطية اللقاحات وتوسيع نطاقها ،والتكيف املستمر لجميع قطاعات االقتصاد مع طبيعة
الحياة الجديدة في ظل تفش ي الجائحة كلها عوامل من املتوقع أن تسهم في عملية التعافي واالنتعاش.
وفي ظل ظروف الجائحة ،انكمش اقتصاد منطقة منظمة التعاون اإلسالمي بدورها في عام  ،2020وإن بدرجة
أقل مقارنة باملتوسطات العاملية .فقد انكمشت اقتصادات املنظمة ،في املتوسط ،بنسبة  %1.6في  ،2020فيما
كانت التوقعات قبل بداية الجائحة تشير إلى معدل نمو بنسبة  %3.7في نفس العام .لكن تجدر اإلشارة إلى أن
بلدان املنظمة لم تتأثر جراء انتشار الجائحة محليا وتداعيات ذلك فحسب ،بل تأثرت حتى بالتداعيات
االقتصادية الناجمة عن الركود االقتصادي الكبير الذي طال البلدان املتقدمة .ومع االنتعاش العاملي ،من
املتوقع أن تحقق نموا بنسبة  %4.3في  2021و  %4.5في  ،2022حسب التوقعات الراهنة (الشكل .)1.2
لم تطل آثار الجائحة البلدان بنفس الحجم والحدة ،وذلك راجع الختالف الظروف التي كانت قائمة من بلد آلخر
ومستوى التأهب وأيضا مدى مالءمة االستجابات على مستوى السياسات وفعالية التدابير املتخذة الحتواء
تداعيات الجائحة .وما كان أكثر أهمية هو بنية االقتصاد في سياق االعتماد على قطاعات معينة (مثل السياحة
الدولية أو صادرات السلع) ،وقوة النظم الصحية الوطنية ،وتوافر البنية التحتية التكنولوجية والرقمية
لتسهيل التكيف مع أنماط العمل الجديدة ،و القدرة على اتخاذ التدابير املالية والنقدية واملالية لضمان
استمرارية الحياة االقتصادية .وفي هذا الصدد  ،شهد  39بلدا عضوا في املنظمة معدل نمو سلبي في االقتصاد
عام  20203بينما تمكنت باقي بلدان املنظمة من تعزيز إنتاجها ،أو على األقل الحفاظ على املكتسبات ،على الرغم
من اآلثار السلبية للجائحة (الشكل .)2.2
وكما هو شأن األمر بداية الجائحة ،من املتوقع أيضا أن يكون التعافي بمستويات غير متكافئة ،بحيث ستحقق
بعض البلدان نموا بوتيرة أسرع من أخرى ،وهذا ما سيوسع الهوة بين البلدان ويفاقم التفاوتات .وتتفق العديد
من املنظمات الدولية ،مثل صندوق النقد الدولي واألمم املتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي على نفس األمر وتشير إليه ( IMF, 2021a; UN, 2021b; World Bank, 2021a; OECD,
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 .)2021bوتشير توقعات صندوق النقد الدولي الراهنة إلى أنه في الوقت الذي يتجه فيه معظم العالم نحو التعافي
بحلول عام  ،2022قد يستغرق األمر سنوات عدة بالنسبة لبعض االقتصادات حتى تحقق نفس املستوى
املسجل قبل بداية الجائحة في قيم الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي .وعلى نفس املنوال ،رغم أن التوقعات تشير
إلى أن كل بلدان املنظمة ستحقق معدالت نمو إيجابية في  2021والسنة التي بعدها ،إال أنه من أصل  39اقتصادا
من اقتصادات املنظمة املسجلة النكماش اقتصادي في عام  ،2020من املتوقع أن يعود  16اقتصادا فقط إلى
مستوى اإلنتاج املسجل على األقل قبل ظهور الجائحة عام  2021و  11اقتصادا آخر سيحقق ذلك في عام 2022
 ،بينما يلزم األمر مدة أطول لبلدان أخرى حتى تحقق ذلك (الشكل .)2.2
الشكل  :2.2النمو االقتصادي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في  2020والسنة املتوقعة للتعافي والعودة لنفس مستويات
اإلنتاج املسجلة قبل بداية الجائحة
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املصدر :قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي ،أبريل 2021؛ صندوق النقد الدولي ،آخر تحديث لقاعدة بيانات التوقعات
االقتصادية العاملية ،يوليو .2021

وهذه التفاوتات في وتيرة التعافي قد تفض ي إلى خلق فجوات كبيرة في املستويات املعيشة بين البلدان مقارنة
بالفترة التي سبقت بداية الجائحة .بالنظر إلى التوقعات الخاصة بمستويات الدخل الفردي ،4ال ُيتوقع أن تسجل
أكثر من نصف البلدان األعضاء في املنظمة ( )31نفس مستويات املعيشة املسجلة في فترة ما قبل الجائحة بحلول
نهاية عام  ،2022وبالنسبة للبلدان الـ 13املتبقية ،من املتوقع حدوث تحسن بين عامي  2019و  2022في حدود
نسبة ال تتعدى  %5فقط .ونتيجة لذلك ،قوضت جائحة كوفيد 19-في العديد من بلدان املنظمة الجهود املبذولة
للحاق بركب البلدان املتقدمة على مستوى نصيب الفرد من الدخل .ورغم أن بلدان املنظمة ،في املتوسط ،كانت
تتقارب معدالتها مع معدالت البلدان املتقدمة في ا لعقد الذي سبق تفش ي الجائحة من خالل تسجيل معدل أعلى
نسبيا من حيث نمو دخل الفرد ،إال أن التقديرات تشير إلمكانية توسع الهوة بينها بحلول عام  2022بسبب
ضعف األداء.
وتشير األرقام إلى أن دخل الفرد في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي زاد بمتوسط سنوي قدره  %1.9خالل فترة
 ،2019-2010بزيادة  0.4نقطة مئوية عن البلدان املتقدمة ،لكن التقديرات الراهنة تشير إلى أنه سينمو بنسبة
 %0.2فقط سنويا حتى عام  ،2022وهو رقم أقل بمقدار  0.7نقطة عن معدل النمو املتوقع في البلدان املتقدمة
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(الشكل  .)3.2ويظهر تصنيف بلدان املنظمة حسب مستوى الدخل أن العوامل املتمثلة في التفاوت الكبير بين
البلدان ذات الدخل املرتفع وغيرها ،وتباطؤ وتيرة تقارب البلدان ذات الدخل املتوسط من الشريحة العليا،
وتوقف تقارب البلدان ذات الدخل املتوسط من الشريحة الدنيا قد تسهم في التأثير سلبا على مساعي اللحاق
بالركب ،مقارنة بفترة ما قبل الجائحة .ومن ناحية أخرى ،من املتوقع أن تشهد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
منخفضة الدخل ،التي تراجع فيها مستوى الدخل الحقيقي للفرد في فترة ما قبل الجائحة ومن املتوقع أن يشهد
تراجعا أكبر في السنوات القليلة املقبلة ،تباطؤا طفيفا في وتيرة تباعدها عن البلدان املتقدمة بسبب تراجع وتيرة
النمو في هذه األخيرة.
الشكل  :3.2نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي :بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مقابل البلدان املتقدمة *
أ -متوسط النمو السنوي ()%

ب -النمو نسبة للبلدان املتقدمة (نقطة مئوية)**
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املصدر :قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي ،أبريل .2021
مالحظة :راجع امللحق األول لالطالع على تصنيف بلدان املنظمة حسب مجموعات الدخل * .من حيث تعادل القوة الشرائية باالسعار الثابتة لعام .2017
** الفرق عن البلدان املتقدمة.

كما أدت جائحة كوفيد 19-إلى خسارة في حصة بلدان املنظمة في الناتج العاملي .فقد سجل مجموع الناتج املحلي
اإلجمالي ،حسب األسعار الجارية ،تراجعا بنسبة  ،%5.6أي من مبلغ  7.3تريليون دوالر املسجل عام  2019إلى
 6.9تريليون دوالر في  . 2020وضمن حجم االقتصاد هذا ،استأثرت البلدان األعضاء في املنظمة بحصة  %8.1من
الناتج املحلي اإلجمالي العاملي في عام  ،2020وهو معدل أقل بـ  0.2نقطة مئوية مقارنة بالعام الذي قبله .وتراجعت
حصة بلدان املنظمة أيضا في مجموع الناتج املحلي اإلج مالي الخاص بالبلدان النامية ،أي من  %20.6املسجلة
عام  2019إلى  %20.2عام  ،2020وهذا ما يعني أن الركود االقتصادي ،من حيث القيمة اإلسمية ،كان أكثر حدة
في بلدان املنظمة مقارنة مع باقي العالم .ورغم أن التوقعات الخاصة بعام  2021تشير إلى انتعاش بنسبة تزيد عن
 %12في الناتج املحلي اإلجمالي اإلسمي لبلدان املنظمة ،من املتوقع أن تبقى حصصها العاملية دون مستويات عام
( 2019الشكل .)4.2

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة 25
كوفيد -19في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

25

 .2انعاش القدرات اإلنتاجية وإحداث تحول فيها

وتسبب االنكماش االقتصادي لعام  ، 2020معززا بالنمو السكاني ،في تراجع أكبر في نصيب الفرد من الناتج املحلي
اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في ( 2020الشكل  .)5.2ومن حيث الدوالر األمريكي ،انخفض متوسط
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي بنسبة  %4.2ليسجل بذلك مبلغ إلى  11058دوالرا أمريكيا ،بينما
تراجع متوسط البلدان األعضاء في املنظمة بنسبة  %7.4ليسجل مبلغ  3680دوالرا أمريكيا .ورغم أن البلدان
النامية غير األعضاء في املنظمة بدورها شهدت تراجعا في هذا النصيب ( ،)%-4.4إال أنه ظل األدنى في بلدان
املنظمة ،لدرجة أن الفجوة بينها وباقي بلدان العالم زادت اتساعا .ومن غير املتوقع أن يغير التعافي املتوقع في عام
 2021هذه الصورة القاتمة ،رغم أنه قد يسهم في تجاوز املستويات املسجلة في فترة ما قبل الجائحة.
الشكل  :4.2مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان
منظمة التعاون اإلسالمي (األسعار الجارية ،الدوالر
األمريكي ،ماليير)
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الشكل  :5.2متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية ،الدوالر األمريكي)
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املصدر :قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي ،أبريل .2021
مالحظة = P :توقعات

حزم التحفيز واألرصدة املالية
عملت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير غير معهودة على مستوى سياساتها املالية في إطار
االستجابة للتحديات التي فرضتها الجائحة .فقد لجأت لتخصيص حصص أكبر من امليزانية العامة لتعزيز النظم
الصحية وتقديم الدعم الطارئ لألسر املعيشية والشركات ،وهذا ما ساهم كذلك في التخفيف من حجم ركود
األنشطة االقتصادية .تواصل العديد من البلدان توفير الدعم املالي للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس
كورونا وتعزيز فرص التعافي منها ،لكن حجم وتكوين هذا الدعم يختلف من بلد آلخر .فحسب أرقام صندوق
النقد الدولي ،من أصل  16.9تريليون دوالر أمريكي املمثلة إلجمالي حجم اإلجراءات املالية العاملية التي تصب في
مكافحة تداعيات الجائحة التي تم اتخاذها لحدود  27سبتمبر  ،2021شكل مبلغ  10.8تريليون دوالر نفقات
إضافية وإيرادات ضائعة ،و  6.1تريليون دوالر عبارة عن دعم في السيولة من خالل ضخ رأس املال والقروض
والضمانات .وفاق حجم هذا الشكل من الدعم املالي ،كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي ،املخصص في
البلدان النامية مقابله في البلدان النامية بحوالي أربعة أضعاف (.)6.2
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وقدمت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،في
املتوسط ،دعما محدودا نوعا ما نسبة إلى الناتج
املحلي اإلجمالي مقارنة بالبلدان املتقدمة والنامية
على حد سواء .فقد بلغ متوسط الدعم على شكل
اإلنفاق اإلضافي واإليرادات الضائعة  %4.0من
الناتج املحلي اإلجمالي في بلدان املنظمة ،مقارنة
بـنسبة  %17.8في البلدان املتقدمة و  %4.7في
البلدان النامية .وعلى نفس الشاكلة ،بلغ حجم
الدعم املقدم في صورة سيولة وقروض وضمانات
 %2.0من الناتج املحلي اإلجمالي في بلدان املنظمة.
وبلغت هذه النسبة  %11.3في البلدان املتقدمة و
 %2.5في البلدان النامية.

الشكل  :6.2الدعم املالي الحكومي لالستجابة لتحديات كوفيد-
 %( 19من الناتج املحلي اإلجمالي لعام )2020
17.8

اإلنفاق اإلضافي
واإليرادات الضائعة
سيولة وقروض
وضمانات

4.0
2.0

20
15

11.3

10.2

10

6.2

4.7

5

2.5

0
املنظمة

البلدان النامية البلدان املتقدمة

العالم

املصدر :صندوق النقد الدولي ،تقرير الراصد املالي :السياسات املالية العامة
ملواجهة جائحة كوفيد ،19-أكتوبر .2021
مالحظة :البيانات تحيل على الفترة املمتدة بين يناير  2020و  27سبتمبر
 .2021متوسطات مجموعات البلدان مرجحة حسب الناتج املحلي اإلجمالي
لعام  2020استنادا إلى تعادل القوة الشرائية.

في الوقت الذي أدت فيه الجائحة إلى ظهور
احتياجات استثنائية على مستوى اإلنفاق
الحكومي ،أفضت في الوقت ذاته إلى خفض اإليرادات الضريبية من خالل تراجع النشاط االقتصادي ،مما أدى
إلى عجز مالي هو األعلى تاريخيا في جميع أنحاء العالم .فقد ارتفع مستوى العجز املالي الحكومي العام كنسبة
مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي من  %3.0املسجل عام  2019إلى  %10.8في  2020في البلدان املتقدمة ،ومن
 %4.6إلى  % 9.3في البلدان النامية خالل نفس الفترة .ويتوقع تسجيل تحسن محدود في  2021بسبب الظروف
التي تفرضها الجائحة (الشكل .)7.2
الشكل  :7.2الرصيد املالي الحكومي ( %من الناتج املحلي اإلجمالي)
النفقات

صافي اإلقراض واالقتراض

اإليرادات

60
31.3

33.6

30.9

24.8

24.3

26.3

-6.6

-9.3

2021ᵖ

2020

44.8
36.0

46.7
35.9

38.6
25.6

26.9

25.6

35.7

40
20

20.4

20.1

21.9

-3.0

-5.1

-6.8

-3.8

2019

2021ᵖ

2020

2019

0

البلدان النامية

-4.6
2019

-8.8

-10.8

2021ᵖ

2020
البلدان املتقدمة

-20

بلدان املنظمة

املصدر :قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي ،أكتوبر .2021
مالحظة = P :توقعات
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وهذا املستوى املرتفع للعجز املالي لم تسلم منه بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كذلك ،فقد بلغ متوسطه %6.8
من الناتج املحلي اإلجمالي عام  2020بعد أن كان في حدود نسبة  %3.8في العام الذي قبله .وهذه الزيادة في
مستويات العجز املالي ناتجة عن الزيادة في مستويات النفقات من الناتج املحلي اإلجمالي (من  %25.6إلى )%26.9
فضال عما رافق ذلك من تراجع في اإليرادات في الناتج املحلي اإلجمالي (من  %21.9إلى  .)%20.1وتشير التوقعات
الراهنة الخاصة بعام  2021إلى إمكانية تراجع معدل النفقات من الناتج املحلي اإلجمالي إلى  %25.6وارتفاع نسبة
اإليرادات فيه إلى  ،%20.4وهذا ما من شأنه أن يفض ي إلى تراجع مستوى العجز في الناتج املحلي اإلجمالي إلى ما
يقرب من  ،%5.1ومع ذلك يبقى هذا الرقم دون املعدل املسجل في فترة ما قبل بداية تفش ي الجائحة (الشكل
 .)7.2وجدير بالذكر أن فقط  11بلدا من أصل  55بلدا عضوا في املنظمة التي تتوفر حولها البيانات هي التي
شهدت تحسنا في رصيدها املالي كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي في  2020مقارنة بالعام السابق ،وفقط
 4بلدان هي التي سجلت فائضا.
توصيات متعلقة بالسياسات لتقوية املرونة االقتصادية
أدت التفاوتات الكبيرة بين البلدان في سرعة ا لتعافي إلى تبني سياسات عامة متباينة على صعيد مختلف البلدان،
وهو األمر الذي من شأنه أن يفض ي إلى آثار غير محمودة .وباإلشارة إلى مستويات االنتعاش املتباينة بين البلدان،
قد تدخل االقتصادات النامية ،ال سيما املعتمدة منها لدرجة كبيرة على التمويل الخارجي ،في دوامة ظروف مالية
أكثر سوءا ويزيد فيها معدل تدفقات الحوافظ االستثمارية إلى الخارج بمجرد شروع البلدان املتقدمة في العودة
العتماد السياسات االعتيادية والرفع من أسعار الفائدة بسرعة ( .)IMF, 2021bوفي هذه الحالة ،قد تواجه
كذلك صعوبات ذات صلة بزيادة مستوى تقلبات العملة وتدهور في آفاق تعافيها.
مع حالة عدم اليقين السائدة بشأن مسار الجائحة ،ال سيما بعد ظهور متحورات جديدة أكثر عدوى للفيروس،
فإن توقعات التعافي من األزمة الصحية واالقتصادية بعد عام  2020تشوبها مجموعة من التحديات .وتتعلق
أبرزها في املقام األول بحل األزمة الصحية في كل مكان من خالل التقدم في معدالت التلقيح وااللتزام الصارم
بالتدابير الصحية االحترازية .وعلى الرغم من أن الدعم املالي يبقى من العناصر املهمة مع استمرار تفش ي
الجائحة ،إال أنه لم يبقى أمام العديد من البلدان سوى حيز ضيق من السياسات ومستويات ديون مرتفعة أكثر
مما كانت عليه قبل بداية الجائحة .وبالتالي ،من املهم أن تركز السياسات على إعطاء األولوية لإلنفاق على الرعاية
الصحية.
ومع تالش ي هذه األزمة الصحية ،يمكن للسياسات أن تركز أكثر على بناء اقتصادات مرنة وشاملة بل وحتى السعي
للتحول للعمل من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة .ومن املجاالت التي يمكن أن تشملها األولوية ،هناك تحسين
شبكات األمان االجتماعي للحيلولة دون تفاقم حاالت الالمساواة وحماية الفئات الهشة في املجتمع ،واعتماد
مبادرات لتعزيز القدرة اإلنتاجية ،وتشجيع االستثمار في تنويع البنية االقتصادي لتقليل االعتماد على قطاعات
معينة ،ودعم التحول للتكيف مع اقتصاد قائم أكثر على الرقمنة ،واالستثمار في البنية التحتية املراعية للبيئة،
واالنخراط في الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير املناخ .لكن بحكم التفاوت الكبير في سرعة التعافي والتباين
في القدرات االقتصادية واملالية املرتبطة بمستوى التنمية ،قد تشكل مسألة تمويل هذه املساعي الطويلة األجل
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تحديا كبيرا للعديد من البلدان .وفي هذا الصدد ،من املهم للغاية صياغة وتنفيذ سياسات محددة األهداف أو
خاصة بكل بلد أو على الصعيد اإلقليمي .وعلى املستوى الدولي ،من شأن التنسيق والتعاون القوي أن يلعب دوال
حاسما في تحقيق نمو أكثر توازنا وشموال أثناء فترة التعافي من جائحة كوفيد 19-وما بعدها.

2.2

العمالة واإلنتاجية

خلفت الجائحة آثارا وخيمة طالت عالم الشغل ،فقد أدت إلى زيادة معدالت البطالة والعمالة الناقصة وخسائر
في الدخل .حالت الفجوة القائمة في البنية التحتية الرقمية دون االستجابة على نطاق واسع للتحديات التي
فرضتها لألزمة من خالل العمل عن بعد واعتماد األشكال املبتكرة األخرى للعمل .كما عانت النساء من خسائر
كبيرة في الوظائف والدخل ،ومن بين أسباب ذلك ارتفاع معدل تمثيل املرأة في القطاعات التي طالها الضرر أكثر.
وعطلت األزمة الوتيرة العادية لتعليم الشباب وتدريبهم وتوظيفهم ،وهذا ما زاد من صعوبة إيجاد فرصة عمل،
واالنتقال بنجاح من دائرة التعليم إلى سوق العمل أو بدء مشروع تجاري .ويقدم هذا القسم تقييما موجزا
للتطورات في سوق العمل في ظل جائحة كوفيد 19-مع إشارة خاصة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي .ويعرض
ملخصا لالستجابات على مستوى السياسات في بعض بلدان املنظمة ويقدم عددا من التوصيات من أجل التعافي
املرن.
جائحة كوفيد 19-وسوق العمل
أسفرت الجائحة ،وما يتعلق بها من إجراءات إغالق أماكن العمل وباقي التدابير املتخذة في إطار الجهود املبذولة
ملحاصرة الفيروس ،عن تباطؤ جلي في األنشطة االقتصادية في جميع أنحاء العالم ،وأثرت بصورة بالغة على
أسواق العمل .تشير أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية ( )ILO, 2021aإلى أن عام  2020سجل خسارة ما
يقارب  %8.8من إجمالي ساعات العمل مقارنة بالربع األخير من عام  – 2019أي ما يعادل عدد ساعات عمل
 255مليون عامل بدوام كامل على امتداد عام كامل .وما يقرب من نصف الخسارة في ساعات العمل مرده فقدان
الوظائف ،بينما يتمثل السبب وراء خسارة النصف اآلخر في تقليص ساعات عمل من حافظوا على وظائفهم
(الشكل .)8.2
ووفقا لهذه التقديرات ،تراجع إجمالي العمالة في  2020بمعدل  114مليونا ،باملقارنة مع إجمالي عام ،2019
وذلك نتيجة لفقدان العمال لوظائفهم ( 33مليونا) أو التسرب الوظيفي للقوى العاملة ( 81مليونا) .وإلى جانب
خسارة  30مليون فرصة عمل جديدة محتملة في حال لم تظهر الجائحة ،فإن هذه الخسارات تدل على أن
النقص في الوظائف على املستوى العاملي قد زاد بمقدار  144مليون شخص خالل عام  ،2020وهو ما يعادل
 124مليون وظيفة بمكافئ دوام كامل .ويعزى الجزء املتبقي من الخسارة في ساعات العمل ،والذي يقابل 131
مليون وظيفة بمكافئ دوام كامل ،إلى تخفيض ساعات عمل املوظفين إما بسبب قصر ساعات العمل أو "صفر"
ساعات عمل في ظل نظام اإلجازات (.)ILO, 2021b
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن دخل العمل على الصعيد العاملي – قبل األخذ بعين االعتبار التدابير
املعتمدة لدعم الدخل (التحويالت واملزايا الحكومية) – كان أقل بمقدار  3.7تريليون دوالر أمريكي ( )%8.3في
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الشكل  :8.2تقديرات الخسارة في ساعات العمل والوظائف ودخل العمل في 2020
التحول إلى حالة عدم النشاط
 81مليون
االقتصادي
شخص

تقليص ساعات العمل
 131مليون وظيفة بمكافئ دوام كامل

التحول إلى البطالة
 33مليون شخص

الخسارات في ساعات العمل في 2020

فقدان العمل

%8.8
 255مليون وظيفة بمكافئ دوام كامل

 114مليون شخص
 98مليون وظيفة بمكافئ دوام كامل

الفرص الضائعة لنمو الوظائف

الخسارة في دخل العمل (قبل الدعم على الدخل)

 30مليون شخص
 26مليون وظيفة بمكافئ دوام كامل

 3.7تريليون دوالر
 %4.4من الناتج املحلي الغجمالي لعام 2019

: :FTEمكافئ دوام كامل (مزاولة  48ساعة عمل أسبوعيا) .يتم حساب ساعات العمل الضائعة من خالل مقارنة مستويات عام  2020مع املستويات املحتملة لنفس العام في ظل
سيناريو عدم وجود جائحة .ويتم حساب معدل فقدان الوظائف من خالل مقارنة عام  2020بعام .2019

املصدر :منظمة العمل الدولية ،تقرير راصد منظمة العمل الدولية :كوفيد 19-وعالم العمل .اإلصدار السابع؛ منظمة العمل الدولية ،تقرير االستخدام
واآلفاق االجتماعية في العالم :اتجاهات  .2021جنيف :منظمة العمل الدولية.

عام  2020مقارنة بما كان محتمال أن يكون عليه الوضع في غياب الجائحة .وهذا املبلغ يقابل نسبة  %4.4من
الناتج املحلي اإلجمالي العاملي لعام  . 2019وتشير التقديرات أيضا إلى أن تجليات فقدان الوظائف في عام 2020
تمثلت بشكل رئيس ي في ارتفاع معدل عدم النشاط االقتصادي أكثر من مجرد ارتفاع معدالت البطالة .ويقدر أن
معدل البطالة ،التي تشكل حصة  %29من إجمالي فقدان الوظائف ،قد زاد بمعدل  33مليون شخص في ،2020
إذ ارتفع معدل البطالة بمقدار  1.1نقطة مئوية وبلغ  ،%6.5وهو أعلى مستوى منذ .1991
الشكل  :9.2عدد الوظائف املفقودة بسبب جائحة كوفيد 19-في 2020
(مكافئ دوام كامل ،باآلالف)
إندونيسيا

)1,360 (2.5%

بنغالديش

)8,110 (15.1%

باكستان

)6,517 (12.2%

نيجيريا

)4,708 (8.8%

تركيا

)3,997 (7.5%
)2,477 (4.6%
)1,609 (3.0%

مصر
ماليزيا

)1,470 (2.7%

املغرب

)1,464 (2.7%

أوغندا

)1,360 (2.5%

إيران

املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية ،التقديرات املنمذجة
ملنظمة العمل الدولية .مالحظة :ساعات العمل املفقودة بسبب أزمة جائحة كوفيد19-
معبر عنها بالوظائف بمكافئ دوام كامل ( ،)FTEبناء على  48ساعة من العمل في األسبوع.
تشير األرقام املوجودة بين قوسين إلى حصة الدولة املعنية في إجمالي منظمة التعاون
اإلسالمي.
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أحدثت الجائحة حالة اختالل توازن غير
مسبوقة في أسواق العمل في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي ،كما هو الحال أيضا في
باقي مناطق العالم .فقد ساهمت
التحديات املترتبة عن أزمة الجائحة في
تفاقم النقص القائم أصال على مستوى
فرص العمل حتى في حالة لم تظهر
الجائحة .بالنظر إلى ساعات العمل
املفقودة ،تشير التقديرات إلى أن الجائحة
تسببت في فقدان ما يعادل  53.6مليون
وظيفة بمكافئ دوام كامل في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي خالل عام  ،2020وهذا
ما يمثل خمس حجم الخسارات على
الصعيد العاملي .وثالثة أرباع هذه الخسارة
حصلت في عشر بلدان أعضاء في املنظمة
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التي تتميز بالكثافة السكانية ،وهي إندونيسيا وبنغالديش وباكستان ونيجيريا وتركيا ومصر وماليزيا واملغرب
وأوغندا وإيران (الشكل .)9.2
وساهم فقدان الوظائف ،بسبب ارتفاع معدالت البطالة أو التحول إلى حالة عدم النشاط االقتصادي ،في تراجع
نسبة العمالة إلى عدد السكان ( )EPRإلى مستوى غير مسبوق عام  2020بلغ  %54.9على مستوى العالم ،مقارنة
بنسبة  %57.6في العام الذي قبله ،وهذا ما يجسد اتساع الفجوة أكثر بين مستوى نمو العمالة والنمو السكاني.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ( ،)2021bمن املتوقع أن ترتفع نسبة العمالة إلى عدد السكان بنسبة
 1نقطة مئوية لتبلغ بذلك معدل  %55.9في  2021ثم معدل  %56.6في  ،2022لكن رغم ذلك يبقى هذا املعدل
دون املستوى املسجل في  .2019وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تراجعت هذه النسبة بمعدل  2.3نقطة
مئوية في  ،2020مسجلة بذلك معدل  % 50.9وهو أدنى معدل على اإلطالق استنادا إلى البيانات املتاحة منذ
مطلع التسعينيات من القرن املاض ي ،بينما كان املعدل مستقرا نسبيا على امتداد عقدين من الزمن قبل ظهور
الجائحة (الشكل .)10.2
الشكل  :10.2نسبة العمالة إلى عدد السكان

الشكل  :11.2معدل البطالة

البلدان املتقدمة

بلدان املنظمة

العالم

البلدان النامية غير األعضاء

البلدان املتقدمة
العالم
65%
60%

56.0%

56.0%

55%

بلدان املنظمة
البلدان النامية غير األعضاء
7.5%

7.1%
6.8%

6.4%

6.5%

6.5%

6.4%
6.2%

6.5%
6.2%

54.9%
53.2%

53.0%

52.9%

5.5%
52.6%

50.9%

50%
45%

2020

2019

2018

2017

6.5%

2016

4.5%
2020

2019

2018

2017

2016

2015

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية ،التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية ،نوفمبر .2020
تغطية البيانات 57 :بلدا عضوا في املنظمة ،و  94بلدا ناميا غير عضو في املنظمة ،و  38بلدا متقدما.

ومع تحول منحى الجائحة من مجرد أزمة صحة عامة إلى أزمة اقتصادية ،دخل ماليين األشخاص في جميع مناطق
منظمة التعاون اإلسالمي دوامة البطالة خالل عام  .2020ووفقا لألرقام املستمدة من منظمة العمل الدولية،
زاد عدد العاطلين عن العمل في بلدان املنظمة بأكثر من  4ماليين شخص ،وبذلك بلغ إجمالي العاطلين عن العمل
 49.3مليون شخص في  .2020ونتيجة لذلك ،ارتفع معدل البطالة إلى  %7.1في ذلك العام ،وهو ما يمثل زيادة
بنسبة  0.7نقطة مئوية عن معدل  %6.4املسجل عام  .2019ورغم أن معدالت البطالة زادت بنسبة عالية في
البلدان املتقدمة ( + 2.0نقطة مئوية) والبلدان النامية غير األعضاء في املنظمة ( +1.0نقطة مئوية) ،إال أن املعدل
أعلى بكثير في بلدان املنظمة (الشكل .)11.2
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تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
طالت تداعيات األزمة الفئات املحرومة والهشة بمستويات متفاوتة ،وال سيما األفراد املزاولين في االقتصاد غير
الرسمي وفي أشكال العمل غير اآلمنة وأيضا العاملين في وظائف ال تتطلب مهارات عالية .وقد أدى تأثير األزمة إلى
تفاقم أوجه النقص في فرص العمل الالئق القائمة أصال ،وزيادة معدالت الفقر وأوجه عدم املساواة .وركزت
معظم السياسات والتدابير املتعلقة بالعمالة املتخذة في فترة ظهور الجائحة على قضايا قصيرة املدى تتمثل
باألساس في الت عامل مع فقدان الوظائف والتخفيف من الخسائر في مستويات دخل العمال ،والتي يتوقف نطاق
تنفيذها إلى حد كبير على مستوى الدخل والحيز املالي والهيكل االقتصادي وسوق العمل في كل بلد .وأعطت
العديد من البلدان األولوية للقطاعات والفئات األكثر تضررا جراء األزمة ،بما في ذلك املشاريع النشطة في
االقتصاد غير الرسمي والعاملين في هذا القطاع.
يعرض الجدول  1.2أبرز أساليب االستجابة املتعلقة بالعمل التي اتخذتها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وكجزء
من برامج االستجابة الوطنية في بلدان املنظمة ،فعلت العديد منها برامج الحماية االجتماعية واملساعدة
االجتماعية .فعلى سبيل املثال ،أعطت حكومة إندونيسيا األولوية لبرامج النقد مقابل العمل املحفزة للعمالة
املستهدفة للقرى لدعم الفئات املهمشة في القرى مثل األسر املحرومة والعاطلين عن العمل والعمال املياومين.
وفي مصر ،يتم تقديم تعويض نقدي ملرة واحدة ( 500جنيه مصري) للعمال غير الرسميين املسجلين في قاعدة
بيانات وزارة القوى العاملة من خالل مكاتب البريد5.
ومن أساليب االستجابة على مستوى السياسات هناك ما يتعلق باستبقاء فرص العمل .فقد اتخذت العديد من
الحكومات تدابير لتجنب فقدان الوظائف من خالل تدابير زاجرة .وأصدرت حكومة باكستان أمرا بعدم تسريح
أي عامل ودفع أرباب العمل لرواتب وأجور جميع فئات العمال بالكامل خالل فترة اإلغالق .وعلى نفس املنوال،
حظرت الحكومة التركية تسريح العمال لتأمين العمل وحماية املوظفين غير املؤهلين للحصول على أجر قصير
األجل ويتم منحهم إجازة غير مدفوعة األجر .ومن جهة أخرى ،شجعت حكومة إندونيسيا أرباب العمل على تقليل
عدد نوبات العمل ،والحد من  /إلغاء العمل اإلضافي ،وتقليل ساعات العمل وأيام العمل ،وتقديم معاشات
تقاعدية للموظفين املؤهلين ،إلى جانب عدد من التدابير األخرى.
كما اعتمدت الحكومات برامج متنوعة للحماية االجتماعية من خالل دعم أرباب العمل .فعلى سبيل املثال،
أعلنت الحكومة القطرية عن خطة قروض بقيمة  3مليارات ريال قطري لدفع رواتب العمال وتغطية تكاليف
إيجارات أرباب العمل .وخصصت إندونيسيا ميزانية لتقديم إعانات أجور لـ  15.7مليون عامل .وعلقت عمان
مؤقتا بدفع اشتراكات التأمين االجتماعي للموظفين أو أجلته في حاالت أخرى .كما طلبت من أرباب العمل منح
إجازات مدفوعة األجر للعاملين في القطاع الخاص ،ويشمل ذلك حالة الحجر الصحي.
واتخذت حكومة اململكة العربية السعودية عددا من اإلجراءات املالية بخصوص استبقاء الوظائف ،ويشمل
ذلك دعم موظفي القطاع الخاص في اململكة ،وتغطية  %70من املوظفين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص
املتضررة بشدة ،و  % 50كحد أقص ى من العاملين في شركات القطاع الخاص األقل تضررا .وتصب هذه اإلجراءات
في اتجاه دعم املوظفين السعوديين وتعليق سداد الغرامات والجزاءات وإرجاء تحصيل الرسوم الجمركية بهدف
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مساعدة القطاع الخاص على اإلسهام في تنشيط االقتصاد .ومن املبادرات املعتمدة كذلك تأجيل دفع ضريبة
القيمة املضافة ،وتسريع عملية استرداد ضريبة القيمة املضافة ،واإلعفاء الجزئي من رسوم اإلقامة املنتهية
الصالحية .واعتمدت ا لحكومة التركية بدل قصير األجل عن العمل (ما يعادل  %60من الحد األدنى لألجور)
لحماية العمال وأرباب العمل في جميع القطاعات .وقد استفاد ما يقرب من  3.7مليون موظف منذ بداية تفش ي
الجدول  :1.2أبرز أساليب االستجابة للتحديات املتعلقة بالعمالة في ظل كوفيد19-
مجاالت
السياسات

املرحلة  :1االستجابة لحاالت
الطوارئ

املرحلة  :2العودة للعمل

املرحلة  :3التعافي واملرونة

الدعم على
الدخل
للعمال

 توسع نطاق خطط التحويالتالنقدية والدعم العيني وأشكال
التحويالت األخرى لصالح األسر
والعمال في وضعية هشاشة
 التحول إلى خدمات التوظيف عبراإلنترنت
 إعانات للترتيبات املتعلقة بالعمللوقت قصير
 حماية أفضل من خالل تعزيزاألنظمة املتعلقة بالفصل عن العمل
 التحول إلى التعلم عبر اإلنترنتواتخاذ تدابير استثنائية للتقليل من
معدل توقف التعليم والتدريب الفني
واملنهي والتدريب في أماكن العمل

 اإلبقاء على الدعم لصون مصادر الدخلواالستهالك لصالح الفئات الفقيرة جدا
 تعزيز الحق في االستفادة من اإلجازةاملرضية وإجازة رعاية مدفوعة األجر
 برامج التوظيف العامة القائمة علىكثافة العمالة ( )PEPsوإعانات التوظيف
لدعم الفئات املتضررة بشدة جراء األزمة
 معالجة أبرز الفجوات القائمة علىمستوى املهارات بما يتماش ى مع التغيرات
في الطلب
 برامج سياسات سوق العمل النشطة( )ALMPمتكاملة لدعم العودة إلى العمل
 تعزيز خدمات التوظيف للعاطلين عنالعمل والفئات األكثر تضررا من األزمة

 أرضية متينة للحماية االجتماعية ،توفر الحداألدنى من مجموعة من الضمانات األساسية،
مع آليات تشاركية للتصميم واملساءلة

 املنح والضمانات على القروضوالدعم املالي لألعمال التجارية،
باستهداف املشاريع الصغيرة
واملتوسطة والقطاعات األكثر تضررا
 اإلعفاءات الضريبية وتأجيل سداداملستحقات
 -أنظمة الدفع الجوالة وبدون نقد

 مساعدة الشركات في االقتصاد غيرالرسمي في إضفاء الطابع الرسمي عليها،
من خالل ،على سبيل املثال ،الخدمات
الرقمية واملعامالت غير النقدية
 الحرص على تنفيذ برامج الستبقاءالوظائف في القطاعات الحيوية
 التدريب على ريادة األعمال والتوجيعاملتعلق بمزاولة األعمال لدعم التكيف

سياسات
سوق العمل
النشطة،
واملهارات
ومؤسسات
سوق العمل

السياسات
القطاعية
ودعم األعمال
التجارية

 حصر ملفات برامج التوظيف العامة القائمةعلى كثافة العمالة ( )PEPsالقابلة للتطوير
الستهداف الفئات الهشة والتمتع بالجاهزية
الالزمة لالستجابة للصدمات االقتصادية
املحتملة
 تقوية وتوسيع نطاق خدمات التوظيف تغطية أكثر إنصافا وشموال للمؤسساتاملعنية بسوق العمل ،بما في ذلك الحد األدنى
لألجور وحماية العمالة واألنظمة املتعلقة
بالعمل عن ُبعد
 إعادة تشكيل نظم تنمية املهارات دعم القطاعات الجديدة واملتنامية ،على سبيلاملثال التحول إلى التكنولوجيات املراعية للبيئة،
واالقتصاد الرقمي
 إصالحات في بيئة األعمال وتدابير للنهوضباإلنتاجية وتحسين ظروف العمل في املشاريع
الصغيرة واملتوسطة
 برامج العمالة والتنمية على أساس مجاالتالتخصص
 االستثمار في اقتصاد الرعاية لخلق فرص عملومعالجة مسألة عدم املساواة بين الجنسين

املصدرILO (2021c), ILO (2020a) and https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#ID :

الجائحة مما مجموعه  4مليارات دوالر كبدل قصير األجل .كما قدمت حوافز توظيف إضافية تنظم الدعم
الضريبي ألصحاب العمل في نطاق تأمين وزيادة العمالة ،وطبقت بالخصوص على عملية توظيف الشباب
والنساء واألفراد الحاصلين على شهادات تأهيل منهي بهدف دعم املشاريع التجارية.
ومن الجوانب الهامة على مستوى سياسات االستجابة اعتماد سياسات سوق العمل النشطة التي تتضمن
التدريب واملساعدة في البحث عن عمل .فعلى سبيل املثال ،أطلق صندوق تنمية املوارد البشرية في اململكة
العربية السعودية مبادرة بقيمة  5مليارات ريال سعودي لدعم توظيف وتدريب املوظفين الحاليين والباحثين عن
عمل باإلضافة إلى دعم أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص .وباملثل ،عززت الحكومة اإلندونيسية
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برنامج تطوير فرص العمل ووسعت نطاقه من خالل العمالة املكثفة وريادة األعمال لصالح العمال املتضررين
والعمال املهاجرين والعمال املهاجرين اإلندونيسيين العائدين إلى الوطن وعمال الشركات الصغيرة واملتوسطة
الحجم .وقدمت حوافز للتدريب القائم على الكفاءة واإلنتاجية من خالل هيئة التدريب املنهي في البلد.
وعلى نفس املنوال ،استفاد أكثر من  70ألف شخص في كازاخستان من فرص تدريب إعادة تأهيل أو تعزيز
املهارات من خالل دورات قصيرة األجل ،وفرص التدريب الفني واملنهي ،ومشروع تطوير مهارات األعمال " Bastau
 ،" Businessفي إطار برنامج البلد للعمالة املنتجة وتنمية ريادة األعمال الجماعية .ويشمل البرنامج دعم العمالة،
والتدريب املنهي للشباب ،واألشغال العامة ،ودورات تدريبية قصيرة األجل ،والتدريب على ريادة األعمال ،والقروض
الصغيرة ،واملنح لريادة األعمال وأشكال أخرى من الدعم .وفي إطار نفس البرنامج ،صدر  12700قرض تفضيلي
صغير و  44900منحة حكومية غير قابلة للسداد لتنفيذ أفكار مشاريع جديدة ،والتي من املقدر أن تخلق 13.7
ألف فرصة عمل .وباإلضافة إلى ذلك ،استفاد  1500موظف من مراكز التشغيل من جميع مناطق البلد من
تدريب ملدة ثالثة أشهر في إطار مشروع "تنمية مهارات العمل وتحفيز الوظائف".
ووسعت كازاخستان نطاق خدمات مراكز التوظيف املقدمة عبر اإلنترنت لتشمل  23مدينة أخرى ذات أهمية
جهوية .وبات بإمكان املواطنين العاطلين عن العمل املسجلين على البوابة اإللكترونية الحكومية املعنية
االستفادة من دورات مجانية عبر اإلنترنت للتعليم املستمر في املهارات والتخصصات ذات الصلة املطلوبة
والحصول على شهادات بعد إتمام الدورات .ومنذ نوفمبر  ،2020استفاد أكثر من  14.5ألف شخص من خدمات
التوظيف عن بعد .وفي  2020عين أكثر من  629ألف شخص في وظائف من خالل البوابة اإللكترونية%66 ،
منهم حصلوا على فرص عمل دائمة .وبحلول نهاية عام  ،2020غطت إجراءات دعم التوظيف في كازاخستان أكثر
من  1.4مليون شخص ،بما في ذلك  783ألف شخص كانوا يزاولون أعماال بعقود عمل دائمة.
واتخذت تدابير إضافية لدعم األعمال التجارية املتضررة بشدة جراء الجائحة وللحفاظ على الوظائف في بعض
القطاعات الحيوية .فعلى سبيل املثال ،أعلنت تركيا عن حزم دعم تستهدف املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
التي فقدت الدخل وتحتاج إلى الحفاظ على الوظائف في ظل التدفق املتقطع للنقد .كما أن هناك دعم نقدي
مباشر لألعمال التجارية التي تأثرت بشدة بسبب إجراءات اإلغالق الشامل ولم تعد تسجل مداخيل ،مثل
املطاعم واملقاهي .وأعلنت وكاالت التنمية عن برامج قروض لدعم املشاريع التي تحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة.
وأحدثت إندونيسيا مجموعات لتنظيم األعمال لصالح العمال املسرحين والعاطلين عن العمل من خالل إشراك
املجتمع املحلي ،وقدمت دعما للمشاريع من خالل توفير املعدات واملواد للمجموعات أو املجتمعات في املجاالت
املتضررة.
توصيات متعلقة بالسياسات من أجل التعافي املرن
بالنظر إلى التحديات القائمة مسبقا في سوق العمل والتي تفاقمت مع ظهور الجائحة ،بما في ذلك البطالة ونقص
فرص العمل الالئق والفقر في أوساط العمال وتدني مستوى املهارات واإلنتاجية املنخفضة ،ثمة حاجة إلى
إجراءات عملية على مستوى السياسات ملعالجة التحديات وتحقيق مستويات عالية من املرونة في سوق العمل
على املدى البعيد .والتوصيات أدناه تصب في هذا اإلطار.
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تعزيزالقدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ :قد تجد الفئات املتضررة جراء األزمات نفسها في صعوبات كبيرة
متعلقة باستبقاء وظائفهم والحفاظ على مهاراتهم وكسب الدخل .وللتخفيف من اآلثار على الفئات املتضررة
املنخرطة في سوق العمل ،ينبغي تطوير قدرة مؤسسية متينة با عتماد مجموعة متنوعة من اآلليات املتعلقة
بالسياسات وآليات تنفيذ بديلة في حاالت األزمات .ففي أوقات األزمات ،من املهم جدا تقديم حوافز ألرباب العمل
لالحتفاظ باملوظفين والعمال رغم تدني مستوى النشاط التجاري الناجم عن األزمة ،وذلك من قبيل إعانات
األجور محددة األه داف واتخاذ تدابير مؤقتة متعلقة بالضرائب واشتراكات الضمان االجتماعي من أجل الحفاظ
على العمالة واستمرار الدخل .ويتعين كذلك تعزيز الخدمات الوطنية املعنية بالتوظيف والسياسات ذات الصلة
لتقديم خدمات توظيف أفضل للعمال وأرباب العمل للتخفيف من وطأة االضطرابات االقتصادية واختالل
توازن سوق العمل بسبب األزمات .كما ينبغي تشجيع ودعم األساليب املبتكرة ،مثل العمل عن بعد ،الستبقاء
الوظائف وتوسيع نطاق فرص العمل الالئق.
تحفيز خلق فرص العمل والتوظيف :يعد ضمان استمرارية األعمال من أبرز التحديات في وقت األزمات ،حيث
تدخل العديد من املشاريع الصغيرة واملتوسطة فترة كفاح لتجنب التأثر بالصدمات املتعلقة بالعرض والطلب.
ومن شأن وضع وتنفيذ السياسات املالية والنقدية السليمة واملالئمة تعزيز النمو القوي وخلق فرص العمل على
املدى املتوسط إلى الطويل .ويتعين دعم القطاعات التي تتمتع بالقدرة على توليد أكبر عدد من فرص العمل.
ويجب أن تكون االستثمارات في رأس املال البشري مقرونة باستثمارات عامة وخاصة كبيرة في رأس املال املادي،
واعتماد السياسات النقدية وأسعار الصرف التي تفض ي إلى تحقيق النمو ( .)Mwamadzingo et al., 2021مع
توسيع نطاق البنية التحتية وسالسل القيمة القطاعية ،ستكون الشركات قادرة على اغتنام الفرص وخلق
وظائف جديدة من خالل الروابط الخلفية واألمامية ،مع نتائج أكثر وضوحا على مستوى تنمية املهارات ونمو
اإلنتاجية.
تطوير سياسات ومؤسسات نشطة لسوق العمل :يمكن اعتماد سياسات سوق العمل النشطة ()ALMPs
لدعم األشخاص في مساعيهم لالنتقال من حالة عدم النشاط إلى مجال العمل أو الوصول إلى وظائف أفضل.
وهذه السياسات تغطي مجموعة كبيرة من أشكال التدخل التي يمكن أن تستهدف العرض املتعلق بالعمالة
والطلب عليها .ومن شأن هذه السياسات الرفع من مستوى العمالة وتعزيز املساواة وحركية العمالة وجودة
الوظائف والحد من الفقر .وغالبا ما تستهدف فئات محددة ملعالجة املشاكل الخاصة بها ،بما في ذلك الشباب
والنساء وذوي اإلعاقة والعاطلين عن العمل لفترة طويلة واملهاجرين .وتعد األزمات االقتصادية عادة األوقات التي
تظهر فيه بوادر التحول الهيكلي ،ألنها تحفز على إعادة توزيع املوارد عبر مختلف القطاعات والصناعات .وهذا
من شأنه أن يخلق مشكلة عدم تطابق املهارات أو يفاقم ما هو قائم أصال .لذلك ،تتجلى أهمية سوق العمل الذي
يتسم بالكفاءة في تخصيص املوارد البشرية ألغراضه األكثر إنتاجية .كما تهدف برامج التدريب ،كسياسات سوق
العمل النشطة التقليدية املعتمدة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ،إلى تعزيز قدرات املوارد البشرية والحد
من عدم تطابق املهارات .وفي األخير ،ينبغي إحداث مؤسسات فعالة لتنفيذ مختلف سياسات سوق العمل
بنجاح ،إذ بوسعها أن تسهل عملية التفاعل بين مختلف ال جهات املعنية ،بما في ذلك خدمات التوظيف العامة
والخاصة واملنظمات غير الحكومية والبلديات ومراكز التعليم والتدريب وممثلي القطاع الخاص.
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معالجة التحديات التي تواجهها الفئات الهشة :تتعرض فئات العمال في وضعية هشاشة ألشد أشكال التأثر
من األزمات االقتصادية .وثمة حا جة إلى سياسات فعالة للتقليص من أوجه عدم املساواة ،وإضفاء الطابع
الرسمي على االقتصاد غير الرسمي ،ومعالجة أشكال العمل غير اآلمنة وتعزيز بيئة مواتية لريادة األعمال وخلق
مؤسسات مستدامة .لذلك ينبغي تصميم ما يلزم من السياسات لتعزيز وصول األشخاص في وضعية هشاشة
إلى الوظائف من خالل برامج التوظيف والتدريب .ويتعين الترويج لفرص تنمية املهارات لتتوصل بها هذه الفئات
لالستجابة الحتياجات سوق العمل .كما ينبغي أن تعكس عملية صياغة السياسات املستهدفة للفئات الهشة
األهمية املتزايدة للرقمنة والتقدم التكنولوجي من خالل تقليص الفجوة الرقمية وخلق فرص عمل الئقة.
تطويرسياسات للنهوض باملهارات واإلنتاجية :قد يواجه العديد من األشخاص بطالة على املدى الطويل ،وهذا
ما قد يسهم في تراجع مستوى مهاراتهم وإنتاجيتهم في املستقبل ،بينما قد يواجه املنخرطون الجدد في سوق العمل
تحديات متعلقة بتدني الدخل على املدى الطويل بسبب الجائحة ( .)IMF, 2021cويمكن تحقيق املرونة
االقتصادية من خالل تنفيذ التوليفة الصحيحة من السياسات املتعلقة باالقتصاد الكلي وسوق العمل .وينبغي
مواءمة استراتيجيات تنمية املهارات مع أولويات التنمية االقتصادية لتجنب عدم تطابق املهارات ونقص
استخدام العمالة وانخفاض اإلنتاجية .كما يلزم تطوير السياسات لدعم جودة التعليم والتدريب والعمل الالئق
للشباب بهدف االستفادة باكبر قدر ممكن من إمكاناتهم كمصدر للديناميكية واملهارات واإلبداع واالبتكار في
عالم العمل وكقوة دافعة لرسم مستقبل أفضل للعمل .ومن شأن أيضا الوصول العادل إلى فرص التدريب
والتوجيه املنهي وأنشطة سوق العمل األخرى املساهمة في تسهيل التحوالت الناجحة في سوق العمل والتقليل من
إمكانية عدم تطابق املهارات.
وتتمثل املحصلة النهائية لتحقيق املرونة في الحاجة إلى ضمان تعافي شامل يضمن خلف فرص عمل كثيرة وعمل
الئق للجميع .ويمكن لسياسات التنويع االقتصادي وتدابير تسهيل إضفاء الطابع الرسمي وتطوير القطاع
الخاص وإنفاذ معايير العمل أن تسهم جميعها في التنمية على نطاق واسع وتعزيز فرص العمل الالئق ( UN,
 .)2021cويمكن تحقيق التحول القائم على اإلنتاج من خالل توفير بيئة مواتية للمؤسسات ووضع سياسات
داعمة في مجال االقتصاد الكلي .وتعد مؤسسات سوق العمل الفعالة من العناصر املهمة لتحقيق النمو
االقتصادي وتوفير فرص العمل الالئق وتحقيق التنمية البشرية على املدى الطويل.
وفي األخير ،من املستحسن تعزيز التعاون بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في مجال سوق العمل .وهناك فعليا
العديد من اآلليات القائمة التي تتطلب املشاركة الفعالة للدول األعضاء فيها ،مثل استراتيجية منظمة التعاون
اإلسالمي لسوق العمل  .2025ومثل هذه اآلليات تخول للدول األعضاء إمكانية تبادل املعرفة والخبرات في مجال
التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها معظم بلدان املنظمة.
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2.3

اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي

شهد قطاعا الزراعة والغذاء اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد بسبب جائحة كوفيد 19-وما ارتبط بها من تدابير
اإلغالق على املستوى العاملي ،وهذا ما جعل ماليين األشخاص الذين يعتمدون بشدة على الزراعة في موقف ال
يحسد عليه .وعلى امتداد العقود القليلة املاضية سجل تقدم ملموس في التنمية الزراعية واألمن الغذائي .فقد
حقق اإلنتاج الزراعي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي نموا بنسبة  %32منذ عام  ،2005مقارنة باملتوسط
العاملي البالغ  .)SESRIC, 2020a( %27كما تحسن أيضا األمن الغذائي وتحققت نتائح كبيرة على صعيد مكافحة
الجوع ،إذ تراجع معدل انتشار نقص التغذية من نسبة  %15.4املسجلة خالل فترة  2003-2001إلى  %10.3في
فترة  .2019-2017وكل هذه اإلنجازات باتت اليوم عرضة ملا تفرضه الجائحة من مخاطر.
فقد أثبت حجم اآلثار الناجمة عن كوفيد 19-مدى الحاجة إلى التنسيق على مستوى العالم في مجال إدارة
املخاطر واألزمات ،وتقييم التهديدات ،وتنسيق االستجابات ،وتطوير القدرة على الصمود قبل حصول األزمات
مستقبال ( .)FAO, 2021cلذلك يعد تعزيز مرونة جميع النظم ،ال سيما النظم الزراعية والغذائية ،مسألة بالغة
األهمية لضمان األمن الغذائي وحماية صحة األجيال الراهنة والقادمة .وفي هذا الصدد ،يلخص هذا القسم
الفرعي األداء العام لقطاعي الزراعة والغذاء خالل فترة تفش ي الجائحة ،ويحلل السياسات الزراعية والغذائية
التي تنفذها البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إطار التصدي لتداعيات الجائحة وتدابير اإلغالق
املصاحبة لها.
آثارجائحة كوفيد19-
أثرت الجائحة بصورة مباشرة على سالسل التوريد الغذائية والزراعية وطالتها آثار غير مباشرة من خالل قطاعات
اقتصادية أخرى .فقد أثرت اإلجراءات املعتمدة لوقف تفش ي املرض على العديد من أنشطة سالسل التوريد،
مثل اإلنتاج واملعالجة واللوجيستيك والبيع بالتجزئة ( .)Hobbs, 2020فمن جانب العرض ،تشكل الجائحة
خطرا كبيرا متمثال في زعزعة توازن إنتاج األغذية واملنتجات الزراعية .وهذه اآلثار التي تطال الزراعة وإنتاج الغذاء
ناتجة عن اضطرابات على مستوى عوامل اإلنتاج مثل املدخالت الوسيطة (أي األسمدة) ،ورأس املال الثابت (أي
اآلالت) والعمالة .كما قد تكون هذه األزمة نتيجة للجهود الحكومية الصارمة الحتواء انتشار الفيروس ،ويمكن
أن تكون أيضا نتيجة لآلثار املباشرة النتشار العدوى على نطاق واسع بين السكان .وتتجلى تداعيات الجائحة على
مستوى الطلب في اختالل التوازن في االستهالك .وفئة السكان التي فقدت دخلها هي األكثر عرضة لعدم القدرة
على تحمل تكاليف الغذاء لتلبية احتياجاتها اليومية .وما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو احتمالية ارتفاع أسعار
الغذاء الناجم عن االضطرابات في سالسل التوريد.
بينما اختل توازن أسواق السلع الزراعية ،عملت الحكومات ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي في جميع
أنحاء العالم ما بوسعها للحفاظ على األسواق الزراعية مفتوحة .وبشكل عام ،ظلت الىثار على تجارة األغذية
والزراعة العاملية مقتصرة على االضطرابات القصيرة األجل خالل املراحل األولى من الجائحة .ولم تتأثر األطعمة
مثل الحبوب والبذور الزيتية والفواكه والخضروات بالجائحة ،لكن بعض املنتجات مثل املشروبات واألسماك
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والسلع غير الغذائية مثل القطن والنباتات الحية وزهور الزينة تدهورت بصورة حادة خالل األشهر األولى من
تفش ي املرض (.)FAO, 2021a
الشكل  :12.2املؤشر الشهري ألسعار األغذية العاملية (يناير - 2015
سبتمبر )2021

Jul-21

Jan-21

Jul-20

Jul-19

Jan-20

Jul-18

Jan-19

Jul-17

Jan-18

Jul-16

Jan-17

Jul-15

Jan-16

Jul-14

Jan-15

Jan-14

رغم حالة عدم االستقرار البسيطة التي
شهدتها بعض األسواق في وقت مبكر من
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أسعار املواد الغذائية ( Gustafson et al.,
60
فترة
الجائحة
 .)2021وكما هو مبين في الشكل ،12.2
40
يشير مؤشر منظمة األغذية والزراعة
20
ألسعار األغذية 6إلى أن األسعار في األسواق
0
الدولية تراجعت إلى  91.1نقطة في مايو
املصدر :مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية.100 = 2016-2014 .
 2020خالل األشهر األولى لتفش ي الجائحة.
لكن األسعار سرعان ما أخذت ترتفع بالتدريج في األشهر الالحقة حتى بلغت  134.4نقطة في نوفمبر .2021

ارتفعت أسعار املواد الغذائية ،ليس فقط بسبب الجائحة ولكن أيضا بسبب تباطؤ معدل اإلنتاج في البلدان
املنتجة الرئيسية (بسبب ظواهر مناخية شديدة) ،والطلب الكبير على األعالف الحيوانية على غير املعتاد،
واالستخدام الصناعي ،وضعف الدوالر األمريكي ( .)Gustafson et al., 2021وارتفاع أسعار املواد الغذائية
مصدر قلق كبير بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي املنخفضة الدخل املستوردة للغذاء .ففي البلدان
املنخفضة الدخل ،يكون الرتفاع أسعار السلع الزراعية في األسواق العاملية تأثير كبير على تضخم أسعار الغذاء
املحلية .كما تضررت هذه البلدان بشدة جرار الركود العاملي في عام  ،2020حيث تراجع الطلب على السلع
وانخفضت أسعار الصرف بسبب نقص التمويل الطارئ ( .)IFPRI, 2020وهذا ما أدى إلى زيادة أكبر في تكلفة
املواد الغذائية املستوردة.
بينما هناك بعض العناصر املثيرة للقلق في ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،إال أنه ال داعي للذعر .فظروف السوق
الخاصة بالسلع الغذائية الرئيسية تشير إلى أن اإلنتاج الزراعي العاملي والتجارة الزراعية ال تزال قادرة على مقاومة
الصدمات .فقد ساهمت الحكومات ومختلف األطراف الفاعلة في القطاع الزراعي في جميع أنحاء العالم في تعزيز
مرونة القطاع من خالل ضمان التشغيل السلس لسالسل القيمة الغذائية املحلية والعاملية ،التي تشمل اإلنتاج
واملعالجة والتوزيع والتجارة .وبدأت تتجلى االضطرابات في تجارة األغذية والزراعة بوضوح خالل األشهر التي
أعقبت تنفيذ التدابير الصارمة الرامية الحتواء الفيروس على الصعيد العاملي (.)FAO, 2021a
تبدو آفاق إنتاج املحاصيل األساسية جيدة بخصوص موسم  .2022-2021فقد ظلت نسبة تخزين السلع
األساسية إلى استهالكها ،7خاصة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي ،مستقرة ً
نسبيا خالل فترة 2021-2018
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(الشكل  .)13.2وسجلت البذور الزيتية وفول الصويا أعلى معدالت التراجع في سوق املنظمة ،حيث تراجع نسبة
التخزين إلى االستهالك من  %13.5في  2018إلى  %7.4في  .2021وبالنسبة للذرة واألرز ،يعد االنخفاض في نسبة
التخزين إلى االستهالك ضئيال ،بينما هناك زيادة في هذه النسبة بخصوص القمح.
الشكل  :13.2نسبة تخزين السلع إلى استهالكها في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي)2021-2018( ،
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ومن جهة أخرى ،من املرجح أن تكون آثار
الجائحة على جانب الطلب أكثر حدة على
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ( SESRIC,
 .)2020bفقد خسر كثير من الناس
وظائفهم أو انخفض مستوى دخلهم
بشكل كبير نتيجة الركود االقتصادي في
ظل الظروف التي تفرضها الجائحة .وهذا
ما سيدفع ببعض األسر املعيشية إلى
الوقوع في شرك الفقر ويعرض األمن
الغذائي العام في البلد للخطر.

2018
2019
2020
2021
وتشير أحدث التقديرات ( FAO et al.,
 )2021إلى أن إجمالي عدد األشخاص
املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على آلية مراقبة اإلنتاج الزراعي واملخزونات
الخاصة باملعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (.)IFPRI
الذين يعانون من نقص التغذية في زيادة
مستمرة على مستوى العالم خالل فترة الجائحة .فقد كافح ما بين  720و  811مليون شخص الجوع في جميع
أنحاء العالم في عام  ،2020وهو ما يمثل زيادة تقدر بما يتراوح بين  70و  161مليون شخص عرضة لخطر الجوع
في عام  2020مقارنة بعام  .2019وهذا املعطى يعقد أكثر تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام ،2030
إذ أن معدل نقص التغذية على املستوى العاملي زاد من  %8.4املسجل في عام  2019إلى معدل تراوح بين  %9.2و
 %10.4في .2020

وعلى نفس املنوال ،زاد عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،كما
هو مبين في الشكل  .14.2فبعد أن ارتفع معدل نقص التغذية حيث بلغ  %10.3خالل فترة  ،2019-2017فاقمت
الجائحة الوضع وزاد املعدل بنسبة  0.7نقطة مئوية ليبلغ  %11.0في فترة  .2020-2018وهذا ما يمثل 191.9
مليون شخص يعانون من الجوع ،بزيادة  14.5مليون شخص يعانون من نقص التغذية مقارنة بالعام السابق.
وعلى مستوى فرادى البلدان ،تدهور وضع األمن الغذائي في غالبية بلدان املنظمة حيث زادت مستويات نقص
التغذية .ولم تتمكن سوى سبع بلدان أعضاء في املنظمة من خفض معدالت نقص التغذية ،وهي ألبانيا
والكاميرون وغيانا والغابون وتوغو وبنغالديش وكازاخستان .وباملقابل ،سجلت أعلى مستويات نقص التغذية في
نيجيريا ومالي وأفغانستان والصومال ولبنان وبوركينا فاسو وتشاد واألردن وغامبيا .وساهمت األزمات األخرى،
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مثل الصراعات وانعدام األمن وانعدام األمن االقتصادي والظواهر املناخية العالية الشدة ،في زيادة معدل
الجوع في هذه البلدان (.)FSIN, 2021
الشكل  :14.2نقص التغذية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
 %من السكان
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة.

وعلى الم دى الطويل ،سيبقى األمن الغذائي يمثل مشكلة متعلقة بالوصول أكثر مما هي مرتبطة بتوافره .فبينما
يتوقع أن تشكل الظواهر املناخية املتطرفة واألمراض الناشئة في املستقبل مصدر القلق األبرز بخصوص إنتاج
الغذاء وإمداداته ،من املرجح أن يكون إجمالي املخاطر على النظم الغذائية ناجمة عن اآلثار الجانبية للطلب
( .) FAO, 2021bوقد تسفر العوامل املتمثلة في فقدان الوظائف وانخفاض الدخل املرتبطة بالركود االقتصادي
العاملي عن مزيد من التغييرات الجوهرية في نمط استهالك الغذاء ،واالبتعاد عن األطعمة عالية القيمة ،مثل
املنتجات الحيوانية ،واالستعاضة عنها باملواد الغذائية االساسية ذات السعر املعقول من حيث التكلفة ( FAO,
.)2021a
تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
يمكن تصنيف السياسات الخاصة بقطاع الزراعة واألغذية خالل جائحة كوفيد 19-ضمن ثالث فئات:
السياسات املوجهة للتجارة ،والسياسات املوجهة للمنتج ،والسياسات املوجهة للمستهلك .وبخصوص التدابير
املتعلقة بالسياسة التجارية ،دفعت املخاوف الناتجة عن آثار اإلغالق على السوق العديد من البلدان إلى تكييف
ميزانياتها الزراعية وفرض قيود تجارية خالل املوجة األولى من الجائحة في عام  .2020فقد فرضت العديد من
ُ
البلدان قيودا على االستيراد بسبب مخاوف بشأن األمن الغذائي .لكن في معظم الحاالت فرضت التعريفات
الجمركية على عدد صغير من املنتجات من بلدان محددة وكانت بصورة مؤقتة فقط .كما فرضت العديد من
البلدان قيودا على الصادرات بسبب مخاوف متعلقة باإلمدادات الغذائية املحلية .وعملت العديد من الحكومات
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على تأخير سداد التعريفات الجمركية على الواردات أو خفض قيمتها ،وفي بعض الحاالت ألغت الحواجز
التجارية التقنية ،لضمان توافر الغذاء محليا بما فيه الكفاية (.)FAO, 2021a
الجدول  :2.2السياسات 8في قطاع األغذية والزراعة خالل جائحة كوفيد 19-في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
السياسة

املوضوع
الواردات ()9

موجهة للتجارة

الصادرات ()8
تدابير أخرى تجارية ومتعلقة
بالتجارة ()8

البلدان
بوركينا فاسو ،إندونيسيا ،العراق ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،املغرب ،قطر ،اململكة العربية السعودية،
أوزبكستان
الجزائر ،أذربيجان ،البحرين ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،عمان ،الجمهورية العربية السورية ،طاجيكستان
أفغانستان ،ليبيا ،نيجيريا ،عمان ،اململكة العربية السعودية ،تركيا ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة

موجهة للمنتج

أفغانستان ،ألبانيا ،الجزائر ،أذربيجان ،بروناي دار السالم ،كوت ديفوار ،إندونيسيا ،كازاخستان ،الكويت،
قرارات بخصوص السياسات
قيرغيزستان ،ماليزيا ،جزر املالديف ،موزمبيق ،النيجر ،نيجيريا ،عمان ،قطر ،اململكة العربية السعودية،
املتعلقة باالقتصاد الكلي ()22
السنغال ،طاجيكستان ،تركيا ،أوزبكستان
أفغانستان ،ألبانيا ،الجزائر ،أذربيجان ،البحرين ،بنغالديش ،بروناي دار السالم ،بوركينا فاسو ،كوت
ديفوار ،جيبوتي ،إندونيسيا ،إيران ،العراق ،األردن ،كازاخستان ،الكويت ،قيرغيزستان ،ماليزيا ،جزر
املالديف ،مالي ،موريتانيا ،املغرب ،موزمبيق ،النيجر ،نيجيريا ،عمان ،باكستان ،فلسطين ،قطر ،اململكة
دعم اإلنتاج ()36
العربية السعودية ،السنغال ،طاجيكستان ،تونس ،أوغندا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،أوزبكستان
الجزائر ،أذربيجان ،البحرين ،بوركينا فاسو ،كوت ديفوار ،إيران ،العراق ،األردن ،كازاخستان ،قيرغيزستان،
ماليزيا ،جزر املالديف ،املغرب ،ا لنيجر ،نيجيريا ،عمان ،باكستان ،فلسطين ،اململكة العربية السعودية،
إدارة السوق ()23
السنغال ،السودان ،أوغندا ،أوزبكستان
موريتانيا ،عمان
إدارة املوارد الطبيعية ()2
أذربيجان ،العراق ،ليبيا ،املغرب ،أوغندا
تدابيرتنظيمية ومؤسسية ()5
كوت ديفوار ،إندونيسيا ،إيران ،لبنان ،عمان ،اململكة العربية السعودية ،أوغندا
الضرائب ()7
أفغانستان ،ألبانيا ،الجزائر ،أذربيجان ،البحرين ،بنغالديش ،بوركينا فاسو ،كوت ديفوار ،جيبوتي ،مصر،
إندونيسيا ،إيران ،العراق ،األردن ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،لبنان ،ليبيا ،ماليزيا ،جزر املالديف ،مالي،
الحماية االجتماعية ()37
موريتانيا ،املغرب ،موزمبيق ،النيجر ،نيجيريا ،عمان ،باكستان ،فلسطين ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،السودان ،طاجيكستان ،تونس ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أوزبكستان
الجزائر ،البحرين ،بنغالديش ،بوركينا فاسو ،كوت ديفوار ،مصر ،إندونيسيا ،العراق ،األردن ،كازاخستان،
قيرغيزستان ،ليبيا ،جزر املالديف ،املغرب ،نيجيريا ،عمان ،باكستان ،اململكة العربية السعودية ،السودان،
السوق ()21
أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة
الجزائر ،أذربيجان ،البحرين ،بروناي دار السالم ،إندونيسيا ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،جزر املالديف،
الدخل التصرفي ()17
املغرب ،نيجيريا ،عمان ،باكستان ،فلسطين ،قطر ،اململكة العربية السعودية ،تونس ،أوزبكستان
البحرين ،بنغالديش ،بوركينا فاسو ،كوت ديفوار ،إندونيسيا ،إيران ،العراق ،قيرغيزستان ،ليبيا ،ماليزيا،
املساعدة املتعلقة بالصحة
موريتانيا ،باكستان ،قطر ،السودان ،طاجيكستان ،أوغندا
التغذوية ()16
املصدر :تجميع موظفي سيسرك بناء على مبادرة منظمة األغذية والزراعة لتحليل القرارات املتعلقة بالسياسات في مجال األغذية والزراعة ()FAPDA

موجهة للمستهلك

ويلخص الجدول  2.2التدابير التي اعتمدتها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في إطار االستجابة لتحديات جائحة
كوفيد 19-املتواصلة .وتدخلت غالبية بلدان املنظمة للتصدي للتحديات واألزمة في قطاع الزراعة واألغذية من
خالل سن سياسات على مستوى االقتصاد الكلي .وهذا النوع من السياسات يشمل السياسات النقدية
والضريبية واملالية التي لها تأثير على قطاع األغذية والزراعة الوطني .وباإلضافة إلى ذلك ،تزيد بعض البلدان من
حصة الزراعة في امليزانية الوطنية.
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ولجأ صناع السياسات في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل أيضا العتماد توليفة من السياسات املحلية
لدعم املنتجين واملستهلكين على حد سواء .ففي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،يتمحور دعم املنتجين في
معظمه حول تحسين اإلنتاج الزراعي وتنظيم السوق .ويتمثل الهدف األساس ي من هذه التدابير في التخفيف من
أثر تراجع اإلنتاج الزراعي .ومن بين اإلجراءات املعتمدة في هذا السياق ،هناك اإلعانات املالية للمدخالت،
وتخفيض قيمة الضرائب املتعلقة بالزراعة أو إلغائها ،وتسهيل الحصول على القروض ،والتدخل الحكومي في
السوق ،وتطوير سلسلة القيمة (.)FAO, 2015
وأخيرا ،تهدف السياسات املوجهة نحو املستهلك إلى تقليل أثر الصدمة على جانب الطلب وتعزيز األمن الغذائي
من خالل تدابير مثل إدخال تعديالت على ضريبة الوقود ،وخطط الحماية االجتماعية ،وبرامج دعم السوق،
وخطط التغذية واملساعدة الصحية ( .)FAO, 2015والتدابير األكثر حضورا في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
تتمثل في مختلف أنواع الحماية االجتماعية .ويمكن أن يكون هذا النوع من السياسات في صورة املساعدة
الغذائية واإلعانات والتحويالت النقدية لألسر الفقيرة أو األسر التي تأثرت بشدة جراء الجائحة .وهذا ما يخول
لألسر املعيشية الحصول على الغذاء حتى لو تأثر دخلها .وتعتبر السياسات القائمة على السوق لصالح
املستهلكين من التدابير املعتمدة كذلك بكثرة في بلدان املنظمة .وتشمل تنظيم أسواق املواد الغذائية لضمان
توافر الغذاء ،وإحداث أو تعديل املخزونات الغذائية وطرح املخزونات الغذائية في السوق.
توصيات متعلقة بالسياسات لتعزيز املرونة في قطاع الزراعة
بينما من الضروري أن تعمل الحكومات على إيجاد حلول ملسألة انعدام األمن الغذائي وأن تكون في كامل التأهب
ألي ظروف محتملة في فترة ما بعد الجائحة ،يتعين عليها أيضا أن تعمل على تعزيز إجمالي قدرة القطاع على
الصمود في وجه األزمات والكوارث املستقبلية ،بما في ذلك تغير املناخ .ويتعين أن تكون عملية تنمية قطاعي
الزراعة واألغذية شاملة وم ركزة على تعزيز االستدامة على املدى الطويل .وفيما يلي قائمة ببعض التوصيات
املتعلقة بالسياسات التي من شأنها أن تلعب دورا في تحقيق املرونة على املدى البعيد:
التركيز على الفئات الهشة والفالحين الصغار :أثرت الجائحة بصورة كبيرة على الفئات السكانية الهشة
واملزارعين الصغار في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وللتخفيف من اآلثار وتعزيز األمن الغذائي والقدرة على
الصمود في وجه الصدمات املحتملة مستقبال ،ينبغي إيالء عناية خاصة لهذه الفئة .ويمكن تبني مجموعة من
اإلجراءات لحماية الفئات الهشة ،ومن ذلك اعتماد أنظمة الحماية االجتماعية املستجيبة للصدمات ،وتوزيع
املساعدات الغذائية  /التحويالت النقدية ،وإطالق برامج التغذية املدرسية ،والجمع بين أسلوبي التحويالت
النقدية واملساعدة الفنية ،والتدخالت على مستوى سوق العمل مثل إطالق خطط العمل العامة ،وبرامج
التأمين والتمويل األصغر واالئتمان ،وإمكانية وصول الفئات الهشة إلى السيولة ومصادر التمويل (.)FAO, 2020
توسع نطاق االستثمارات في البنية التحتية :تعد تنمية البنية التحتية عنصرا مهما لتحفيز النمو واملرونة في
قطاع الزراعة وأيضا لتحقيق التنمية الريفية .فال تزال ثمة فجوات قائمة على مستوى البنية التحتية في بعض
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،وهذا ما يحول دون نجاحها في تطوير قطاع زراعي وغذائي قوي .لذلك يجب إيالء
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أولوية قصوى لثالثة احتياجات أساسية للبنية التحتية الزراعية في بلدان املنظمة :الطرق في املناطق الريفية
وإمكانية الوصول ،وتنمية املوارد املائية (أي الري والسدود) ،والكهرباء.
االستثمارفي رقمنة قطاع الزراعة واألغذية :يمكن لزيادة استخدام التقنيات الرقمية في إدارة سلسلة التوريد
أن تسهم كذلك في تحسن املرونة وتقليل احتمالية تسجيل اضطرابات ،وذلك من خالل توفير البيانات لتحديد
وتقييم مجموعة متنوعة من املخاطر والفرص املتعلقة بكفاءة املوارد .ولتسريع وتيرة اعتماد هذه التكنولوجيات
الحديثة ،يمكن للحكومات فرض شروط لالستفادة من حزم التحفيز وتنفيذ سياسات محددة األهداف
بخصوص االبتكار .لكن بما أن خلق فرص العمل غالبا ما يكون هدفا أساسيا ضمن إجراءات التحفيز ،فإن
اآلثار املترتبة عن األتمتة على القوى العاملة تستلز دراسة متأنية وإدارة فعالة لسوق العمل.
تنفيذ ممارسات مراعية للمناخ في قطاع الزراعة :ينبغي لإلجراءات املتخذة لتحقيق التعافي أن ترمي إلى إعادة
تشكيل السياسات في القطاع لتعزيز االستدامة البيئية والقدرة على الصمود ،فضال عن االبتكار للنهوض
بمستوى اإلنتاجية ،باإلضافة إلى تأمين الوظائف والحيلولة دون حدوث اضطرابات في سالسل التوريد على املدى
القصير .ومن شأن االستثمار والتدريب الرامي إلى تشجيع املزارعين على اعتماد ممارسات زراعية أكثر استدامة
أن تعود بالنفع على البيئة واملناخ وأيضا سبل عيش املزارعين.

2.4

تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال

تلعب املشاريع الصغيرة واملتوسطة دورا محوريا في تعزيز األنشطة االقتصادية .فهي تستأثر بالحصة األكبر من
األعمال التجارية في جميع أنحاء العالم وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل والتقدم في مسار تحقيق
التنمية االقتصادية العاملية .ووفقا للبنك الدولي ،تشكل املشاريع الصغيرة واملتوسطة ما يناهز  %90من إجمالي
املشاريع في جميع أنحاء العالم 9.وبذلك تساهم في حوالي  % 35من الناتج املحلي اإلجمالي في البلدان النامية وحوالي
 %50منه في البلدان املتقدمة ( .)WTO, 2016وباإلضافة إلى ذلك ،تساهم هذه املشاريع في خلق ثلثي جميع
الوظائف الرسمية في البلدان النامية وما يناهز  %80منها في البلدان ذات الدخل املنخفض ( ILO and GIZ,
 .)2013وتشير أحدث التقديرات إلى أن العاملين لحسابهم الخاص واملشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر مجتمعة
تستأثر بنسبة  % 70من إجمالي العمالة ،وتبلغ حتى نسبة  %100في البلدان ذات أدنى مستويات الدخل ( ILO,
.)2019
لكن بسبب عدد من املعيقات ،تعد املشاريع الصغيرة واملتوسطة عرضة بمستويات أعلى للصدمات الخارجية
مقارنة بالشركات الكبيرة .كما أنها تفتقر في غالب األحيان لإلمكانيات واملوارد الالزمة لتجاوز مثل هذه األزمات.
وبناء على ذلك ،تأثرت املشاريع الصغيرة واملتوسطة في العديد من البلدان بتداعيات جائحة كوفيد 19-أكثر من
الشركات الكبيرة ( .)OECD, 2021cوحسب أرقام مركز التجارة الدولية ( ،)2021بينما تأثرت بشدة  %60من
املشاريع متناهية الصغر و %57من املشاريع الصغيرة ،فإن نسبة الشركات الكبيرة املتأثرة من الجائحة ال تتعدى
 .%43ويرجع ذلك جزئيا إلى كون املشاريع الصغيرة تسجل في املتوسط مستويات مرونة أقل مقارنة بالشركات
الكبيرة.
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ال تتوفر مجموعة بيانات شاملة لتقييم تأثير الجائحة على املشاريع الصغيرة واملتوسطة في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي .وبناء على محدودية البيانات املتاحة ،يعرض هذا القسم تقييما عاما آلثار الجائحة على املشاريع
الصغيرة واملتوسطة الحجم ورواد األعمال مع إشارة خاصة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي .ويستعرض القسم
كذلك آليات االستجابة على مستوى السياسات واملمارسات في بعض البلدان ،ويقترح في األخير بعض التوصيات
املتعلقة بالسياسات الرامية لتحقيق مستويات أعلى من املرونة على صعيد املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم.
آثارجائحة كوفيد19-
بالنظر إلى الدور املحوري الذي تلعبه املشاري ع الصغيرة واملتوسطة في إجمالي األنشطة االقتصادية ،فإن تقييم
آثار الجائحة عليها أمر غاية في األهمية على عدة أصعدة .ففي حالة تعرضها ألضرار كبيرة في قدراتها التشغيلية،
قد تسجل معدالت البطالة ارتفاعا سريعا وتنخفض مستويات الدخل ويزيد معدل الفقر في مختلف البلدان.
وهناك عدد من األسباب التي تجعل املشاريع الصغيرة واملتوسطة أكثر تضررا من الجائجة باملقارنة مع الشركات
الكبيرة ( .)OECD, 2021cويمكن حصرها على النحو التالي:
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-

نسبة كبيرة من املشاريع الصغيرة واملتوسطة تزاول أنشطتها في القطاعات التي طالتها أضرار كبيرة جراء
األزمة ،بما في ذلك خدمات األكل واإلقامة ،والتجارة الداخلية ،والنقل املحلي ،والعقارات ،والخدمات
املهنية ،والخدمات الشخصية األخرى.

-

ال تتمتع املشاريع الصغيرة واملتوسطة بما يكفي من القدرة املالية المتصاص الصدمة وتفتقر للقدر
املالئم من سبل االستفادة من مصادر التمويل املتنوعة لتعزيز مرونتها .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تضطر
هذه املشاريع إلى قبول التعامل بفترات دفع أطول على خالف رغبتها ،مما يزيد من احتمالية تعرضها
ألخطار متنوعة.

-

عادة ما تتوفر املشاريع الصغيرة واملتوسطة على مخزونات صغيرة وعدد قليل من شبكات املوردين ،وهذا
ما يجعلها أكثر عرضة آلثار اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة األسعار ( .)WTO, 2020aوبغض النظر
عن حجمها ،وجدت الشركات نفسها في وضع يحتم عليها مواجهة اضطرابات كبيرة في عملياتها نتيجة
لتقطع الروابط الخلفية (الطلب) واألمامية (العرض) .وبينما تتمتع الشركات الكبيرة بقدر مهم من املرونة
مع شبكات التوريد التي تتعامل معها ،كان على املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم أن تمر بقدر أكبر
من املعاناة بسبب اعتمادها املفرط على عدد قليل من الشركاء.

-

عادة ما تكون قدرة املشاريع الصغيرة واملتوسطة على تسخير أحدث التكنولوجيات محدودة ،مما يقلل
من قدرتها على االستجابة للتحديات والتعافي بسرعة .ونجحت الشركات الكبيرة في الحفاظ على
استمرارية بعض أنشطتها من خالل العمل عن بعد ،وهو األمر الذي كان صعب املنال بالنسبة للعديد
من املشاريع الصغيرة واملتوسطة .لكن مع ذلك ،أتاحت الجائحة فرصة زيادة معدل استعانة هذه
املشاريع بالتقنيات الرقمية ،وإن كان ذلك بمستويات متباينة جدا بين البلدان (.)OECD, 2020b
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-

القدرة اإلدارية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة على التكيف مع الظروف الجديدة ضعيفة باملقارنة مع
الشركات الكبيرة املتفوقة من الناحية املهنية .كما أن احتمالية نجاح املشاريع الصغيرة واملتوسطة في
تطوير عمليات وأنظمة جديدة لعملياتها في ظل مواجهة معيقات متعلقة باملهارات التشغيلية يقلل من
قدرتها على التكيف واالستجابة لألزمات.

تأثرت املشاريع الصغيرة واملتوسطة في األسواق املحلية والدولية .وتراكمت التحديات املتعلقة بالجائحة على
العراقيل التجارية القائمة مسبقا واملعلومة التي تواجهها هذه املشاريع .فحجم صادراتها في البلدان النامية ال
يتعدى عتبة  %7.6من إجمالي املبيعات في قطاع التصنيع ( .)WTO, 2020وقد أجريت دراسات استقصائية عدة
شملت عددا من املشاريع الصغيرة واملتوسطة على مستوى بعض البلدان لتقييم تأثير الجائحة على هذه
املشاريع ،وتقدم منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ( )2021cملخصا ألكثر من  180دراسة
استقصائية أجريت في  32بلدا .وعلى الرغم من وجود تباينات بين البلدان ،يالحظ أن املشاريع الصغيرة
واملتوسطة تتشاطر ما يلي:
-

سجلت قرابة  %80-70من املشاريع الصغيرة واملتوسطة تراجعا حادا في إيراداتها.

-

في املراحل األولى لتفش ي الجائحة ،أشارت حوالي  %50من املشاريع الصغيرة واملتوسطة إلى توقعها
بتوقف أنشطتها في غضون ثالثة أشهر ،لكن سرعان ما تراجعت الحصة إلى  %30-20بداية من يونيو
 2020فصاعدا .ومع ظهور موجات جديدة من الجائحة وزيادة تدابير االحتواء ،تراجع مستوى التفاؤل
في أوساط املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

-

أخذ ما يناهز  %70من املشاريع الصغيرة واملتوسطة االستفادة من التكنولوجيات الرقمية بصورة أكبر،
رغم تسجيل تفاوتات كبيرة بين البلدان.

هناك دراستان بشأن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ورد ذكرهما في ملخص منظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي ( .)2021cفقد أظهرت دراسة أجريت على  200مشروع صغير ومتوسط في تركيا أن  %70من املشاريع
التي شملتها الدراسة طورت نظام عمل مؤقت خالل األزمة ،بينما لجأت  %67منها لخفض تكاليفها و  %41قررت
االستثمار بصورة أكبر في أنشطة البحث والتطوير .وأعادت  %86منها النظر في نماذج أعمالها .ومن اإلجراءات
األكثر شيوعا تقديم منتجات وخدمات جديدة ،واعتمد هذا االتجاه  %76من املشاريع .وفي الوقت نفسه ،أعادت
 %73من املشاريع حساب أنماط العرض والطلب وأعادت تصميم عملياتها وفقا لذلك 10.وتوصلت دراسة
استقصائية منفصلة أن ثلث رواد األعمال في اململكة العربية السعودية زادوا من وتيرة التسويق الرقمي منذ بداية
الجائحة .ولجأت  %34من املشاريع الصغيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي لبيع املنتجات والخدمات في
عام  ،2021بينما لجأ ثلث املشاريع إلنشاء موقع إلكتروني رسمي .وهذا يعكس أهمية استخدام التكنولوجيا كآلية
للتعامل في هذه األعمال التجارية11.
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يعد دعم املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة أمرا حيويا الستبقاء الوظائف واستمرارية اإلنتاجية.
وفي حالة فشل املشاريع الصغيرة واملتوسطة على نطاق واسع ،ستكون اآلثار االجتماعية واالقتصادية لذلك
بعيدة املدى .وتقدم الدراسات االستقصائية للبنك الدولي حول نبض املشاريع التجارية معلومات بشأن تأثير
جائحة كوفيد 19-على القطاع الخاص في  48بلدا،
الجدول  :3.2حصة املنشآت التي عليها متأخرات أو يتوقع أن
وأجريت معظم هذه الدراسات خالل الفترة املمتدة
تسجلها في غضون ستة أشهر
بين شهري أبريل وأغسطس  .2020ومن املؤشرات
املتوسطة
الصغيرة
الكل
التي تغطيها الدراسة "حصة املنشآت التي عليها
75.7
73.0
74.1
أفغانستان
38.4
37.3
39.1
ألبانيا
متأخرات أو يتوقع أن تسجلها في غضون ستة
87.8
88.6
88.0
بنغالديش
أشهر" ،ويعرض حصة املنشآت التي سجلت بالفعل
غير معلوم
6.5
6.7
تشاد
متأخرات أو من املتوقع أن تسجلها في أي من
غير معلوم
61.7
55.6
غينيا
خصومها غير املسددة في األشهر الستة القادمة.
14.5
13.0
13.2
إندونيسيا
32.4
45.8
39.7
األردن
ومن بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر
35.2
42.1
40.8
املغرب
حولها البيانات ،حوالي  %88من املشاريع الصغيرة
غير معلوم
61.5
55.9
النيجر
واملتوسطة في بنغالديش ،وحوالي  %74منها في
55.5
43.3
48.2
نيجيريا
أفغانستان وأكثر من  %61منها في غينيا والنيجر
54.5
56.5
54.3
باكستان
غير معلوم
54.1
58.3
السودان
وأكثر من  %55منها في باكستان وأكثر من  %50منها
36.9
50.7
40.4
تركيا
في السودان وتركيا أشارت إلى أنها كانت تتوقع
36.4
35.8
36.8
أوزبكستان
تسجيل متأخرات بسبب الجائحة (الجدول .)3.2
املصدر :الدراسات االستقصائية للبنك الدولي حول نبض
وتعكس هذه النتائج الخوف املبدئي من اإلفالس
املشاريع التجارية .الشركات الصغيرة تضم ما بين  5و  19عامال
والشركات املتوسطة تضم بين  20و  99عامال .والكل يشمل
بسبب إجراءات االحتواء الصارمة املعتمدة في معظم
املشاريع الصغيرة واملتوسطة والكبيرة.
البلدان .وصممت الحكومات تدخالت لدعم
املشاريع الصغيرة واملتوسطة املتضررة .لكن الرقم
أعاله يعكس مدى حدة آثار الجائحة على املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وتواجه املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي تملكها النساء تحديات أكبر .وتشير البيانات الخاصة بفترة ما قبل
بداية الجائحة إلى أنها تتخبط في فجوة تمويلية بقيمة  1.5تريليون دوالر ،وهو ما يمثل ثلث إجمالي فجوة التمويل
في املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ( .)IFC, 2017وتوصلت دراسة استقصائية أجريت على
مستوى العالم وشملت ما يقرب من  600شركة صغيرة ومتوسطة الحجم إلى أن ما يناهز  %90من املشاريع
الصغيرة واملتوسطة التي تملكها النساء قد شهدت تراجعا كبيرا في مبيعاتها بسبب الجائحة ،وتخش ى  %38منها
أن تصبح عاجزة عن دفع رواتب موظفيها في املستقبل القريب .وفي الصومال ،حيث تساهم النساء في الوقت
الراهن بما يناهز  %70من إجمالي دخل األسرة املعيشية ،تأثرت املشاريع املتناهية الصغر التي تملكها النساء
بشكل كبير جراء تراجع مستوى التنقل وانخفاض حجم املبيعات نتيجة لتدابير االحتواء ،وهذا ما أثر على
مستوى رفاهية األسرة في الصومال (.)IFC, 2021
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وتشير الدراسة أيضا إلى أن الجائحة تسببت أيضا في تسجيت اضطرابات في إنتاج الغذاء وسالسل التوريد
ومصادر التمويل في بلدان مثل كوت ديفوار وموزمبيق .فقد أفاد املزارعون بتسجيل آثار سلبية على إنتاجهم
وسبل عيشهم وما يفيد بانهيار سلسلة التوريد (من حيث ندرة التجار واضطرابات في النقل وإغالق األسواق) مع
ندرة متزايدة في املدخالت الرئيسية والعمالة والوصول إلى االئتمان التجاري (. )World Bank, 2020b
تدابيرالدعم واملمارسات الجيدة
تصرفت الحكومات في أماكن كثيرة من العالم بسرعة في االستجابة للتحديات غير املسبوقة التي تمر بها املشاريع
الصغيرة واملتوسطة بسبب جائحة كوفيد ،19-وذلك من خالل مجموعة من إجراءات التحفيز والدعم .ووشملت
اإلجراءات تقديم دعم السيولة الطارئة بأشكال مختلفة ،إلى جانب الدعم الهيكلي التدريجي وحزم التعافي األوسع
نطاقا .وشملت تدابير دعم السيولة ثالث فئات رئيسية :أولها تتمثل في مخططات استبقاء الوظائف بما في ذلك
خطط العمل لوقت قصير وخطط دعم األجور .وتستهدف هذه السياسات الشركات والعاملين لحسابهم الخاص
بهدف الحيلولة دون االرتفاع الحاد ملعدل البطالة .وثانيها هي تأجيل املدفوعات املستحقة لضمان توفر السيولة
لدى املشاريع الصغيرة واملتوسطة عن طريق خفض نفقات التشغيل .وتشمل تأجيل مستحقات الضرائب على
دخل الشركات ،وضريبة القيمة املضافة ،ومستحقات الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية ،وتأجيل سداد
الديون ،والتنازل عن سداد اإليجار وتكاليف الخدمات العامة ،وكذلك اإلعفاءات من رسوم التمويل والفوائد
أو تخفيضها .والفئة الثالثة هي الدعم املالي عبر قنوات الدين مثل ضمانات القروض املوسعة واملبسطة،
واإلقراض املباشر من خالل املؤسسات العامة ودعم التمويل غير املصرفي.
الشكل  :15.2التدابير املتعلقة بالسياسات املتخذة بخصوص املشاريع
الصغيرة واملتوسطة
غير األعضاء

72

املنظمة
55

29

24

28

8

7

تخفيض معدالت
الفائدة

29

التخفيف من
الضرائب

10

ضمانات على
الديون

10

تأجيل سداد الديون املساعدة املالية

املصدر :صندوق النقد الدولي ،متعقب سياسات الوصول للتمويل في ظل كوفيد،19-
يناير .2021

باإلضافة إلى اإلجراءات التي تهدف إلى
التخفيف من املخاوف املرتبطة بالسيولة ،تم
اتخاذ املزيد من اإلجراءات لتوفير الدعم
الهيكلي الالزم .وتمثل الهدف من هذه التدابير
في دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في
التكيف مع بيئة األعمال املتغيرة وبناء قدرتها
على الصمود في وجه التحديات الطارئة .ومن
بين ما تضمنته هذه السياسات دعم الرقمنة
واالبتكار وتطوير التكنولوجيا وصقل املهارات
وتعزيزها وتشجيع املشاريع الناشئة وإيجاد
أسواق بديلة جديدة.
يجمع صندوق النقد الدولي بيانات سنوية
بخصوص الوصول إلى الخدمات املالية
واستخدامها ،بما في ذلك التمويل الرقمي
وتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة من
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خالل مسح إمكانية الحصول على الخدمات املالية ( .)FASوتشمل أحدث نسخة للمسح آلية لتعقب السياسات
املعتمد لالستجابة للظروف التي تفرضها الجائحة في  131بلدا ،منها  35بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.
وكما هو مبين في الشكل  ،15.2قدمت غالبية بلدان املنظمة مساعدة مالية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة (،)29
ثم تأجيل سداد الديون ( )10وضمانات على القروض ( ) 10ملواجهة الضائقة االقتصادية التي تمر بها هذه
املشاريع بسبب تداعيات الجائحة.
الجدول  :4.2حصة املؤسسات التي تلقت الدعم الحكومي أو
من املتوقع أن تتلقاه في املستقبل
أفغانستان
ألبانيا
بنغالديش
تشاد
غينيا
إندونيسيا
األردن
املغرب
النيجر
باكستان
توغو
تونس
تركيا
أوزبكستان

الكل

الصغيرة

املتوسطة

1.8
47.6
1.8
8.3
1.5
7.6
33.3
28.4
14.9
11.5
5.1
14.2
36.8
37.8

2.0
50.4
2.0
7.4
1.1
4.8
25.0
25.9
4.4
12.2
3.3
10.4
37.7
41.1

1.4
41.9
4.6
غير معلوم
غير معلوم
8.1
43.3
31.5
غير معلوم
12.2
6.1
27.0
43.5
40.4

وفي العديد من بلدان املنظمة ،شمل الدعم املقدم
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة تغطية أكبر من الدعم
الذي حظيت به الشركات الكبيرة .ووفقا للدراسات
االستقصائية للبنك الدولي حول نبض املشاريع
التجارية ،قدمت كل من ألبانيا ( )%50.4وأوزبكستان
( )%41.1وتركيا ( )%37.7مساعدة عامة للمشاريع
ال صغيرة بأكبر الحصص منبين كل بلدان املنظمة
التي تتوفر حولها البيانات (الجدول  . )4.2وترتفع
نسبة الشركات املتوسطة الحجم التي تلقت أو من
املتوقع أن تستفيد من شكل أو أكثر من أشكال
الدعم الحكومي الوطني أو املحلي في املستقبل
القريب في كل من تركيا ( )%43.5واألردن ()%43.3
وألبانيا ( )%41.9وأوزبكستان ( .)%40.4

ويعرض الجدول  5.2أدوات الدعم املتعلقة
املصدر :الدراسات االستقصائية للبنك الدولي حول نبض املشاريع
التجارية .الشركات الصغيرة تضم ما بين  5و  19عامال والشركات بالسياسات املخصصة للمشاريع الصغيرة
املتوسطة تضم بين  20و  99عامال .والكل يشمل املشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال املعتمدة في خمسة بلدان
واملتوسطة والكبيرة.
أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إطار جهود
مكافحة الجائحة بين فبراير  2020وأبريل  .2021ولتجنب الزيادة الحادة في معدالت البطالة ،نفذت أربعة بلدان
من أصل البلدان الخمسة دعما لألجور .وبخصوص تأجيل املستحقات الواجبة السداد ،كانت إجراءات إرجاء
الضريبة على دخل الشركات وتأجيل سداد الديون من أكثر اإلجراءات املعتمدة للحفاظ على السيولة في
الشركات الصغيرة واملتوسطة عن طريق خفض نفقات التشغيل .وشكل اإلقراض املباشر للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة والضمانات على القروض من أكثر أدوات الدعم املالي املعتمدة وفي األخير ،تضمنت تدابير الدعم
الهيكلي التي تهدف إلى مساعدة املشاريع الصغيرة واملتوسطة على التكيف مع بيئة األعمال املتغيرة وبناء القدرة
على الصمود بشكل أساس ي العمل عن بعد ودعم الرقمنة والتدريب وإعادة التعيين .وال يوجد إجراء محدد نفذته
البلدان الخمس املختارة يمكن اعتباره مقياسا لالستدامة.
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واتخذت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تدابير مختلفة لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال،
وذلك حسب الظروف الخاصة بكل بلد .والحاالت الواردة أدناه تجسد فقط أبرز أشكال التدخالت املنفذة لصالح
املشاريع الصغيرة واملتوسطة في بلدان املنظمة املختارة بناء على بيانات منظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي (.)OECD
الجدول  :5.2أدوات الدعم على مستوى السياسات املخصصة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي
مصر
خطط متعلقة
بالعمل

إجراءات التأجيل

األدوات املالية

حاالت تكرار (جزئيا)
إعانات األجور
عاملون لحسابهم الخاص
الضريبة على الدخل  /ضريبة الشركات
ضريبة القيمة املضافة ()VAT
الضمان االجتماعي ومعاشات التقاعد
مساهمات اإليجار  /الخدمات العامة
تأجيل سداد الديون
ضمانات القروض
اإلقراض املباشر للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة
املنح واإلعانات
أدوات امللكية
األسواق الجديدة

x

إندونيسيا

ماليزيا

اململكة العربية
السعودية

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

تركيا

x
x

x
x
x
x

العمل عن بعد  /الرقمنة
السياسات
االبتكار
الهيكلية
x
التدريب وإعادة التوزيع
الشركات الناشئة
إجراءات االستدامة
املصدر :منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ( .)2021cأعد هذا الجدول منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بناء على مصادر رسمية
وتقارير إعالمية .قد ال تكون املعلومات الواردة في الجدول شاملة .أدرجت آخر التحديثات بتاريخ  14أبريل .2021

ولدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في تركيا ،قدمت منظمة تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة في تركيا
( )KOSGEBالدعم لتحقيق التحول الرقمي لهذه املشاريع في قطاع التصنيع ،بما في ذلك إنترنت األشياء والذكاء
االصطناعي .ففي بداية سنة  ،2021أطلق برنامج دعم االستثمار التكنولوجي في املنتجات للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة شكال جديدا من أشكال الدعم للترويج لالستثمارات وضمان إنتاج وتسويق املنتجات في مجال
التكنولوجيا املتوسطة إلى املتقدمة والتكنولوجيا املتقدمة 12.كما صممت الحكومة "برنامج دعم السوق الدولي"
الذي يدعم فتح املشاريع التركية الصغيرة واملتوسطة لألعمال التجارية في السوق الدولية والنهوض بقدراتها في
مجال التصدير .ويقدم البرنامج  %70من التمويل للمشاريع الصغيرة واملتوسطة لتشجيعها على التصدير
واالندماج في سالسل القيمة العاملية .وإضافة إلى ذلك ،أطلقت الحكومة التركية في مارس  2021مبادرة "الرقمنة
في مجال الصناعة التحويلية" في إطار الجهود املبذولة لتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية في املشاريع الصغيرة
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واملتوسطة من خالل التقنيات الرقمية .كما قدمت مؤسسات التنمية متعددة األطراف ديونا تفوق قيمتها املليار
دوالر أمريكي لصالح املشاريع الصغيرة واملتوسطة التركية.
اعتمدت اململكة العربية السعودية خالل املراحل األولى للجائحة حزمة تحفيز لتأجيل سداد الديون وتوفير
ضمانات على القروض لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم .وتعهدت الحكومة بتقديم الدعم للشركات
التي تواجه صعوبات على مستوى دفع األجور للموظفين السعوديين .وبناء على ذلك ،بات بوسع الشركات التقدم
بالطلب للحصول على تعويض شهري عن كل موظف يصل إلى نسبة  %60من الراتب ملدة ثالثة أشهر،وهناك
 1.2مليون مواطن سعودي مؤهل لالستفادة .وأصدرت الحكومة الحقا قرارا يسمح لشركات القطاع الخاص
بخفض الرواتب بنسبة تصل إلى ( %40بما يتناسب مع ساعات العمل املخفضة) وإنهاء العقود بسبب األزمة
االقتصادية .ولحماية الشركات العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين ،اعتمدت السلطات تدابير جديدة تشمل
تأجيل وإعادة هيكلة مدفوعات القروض ،واإلعفاء من دفع الرسوم  /الغرامات  /الضرائب أو تخفيضها أو
تأجيلها ،والتجديد التلقائي للتراخيص الصناعية واإلعفاء الجمركي.
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اإلطار  :1.2حماية العمال في وضعية هشاشة خالل فترة تفش ي الجائحة

2019

2010

48.7
44.6

56.4
51.5

55.1
50.7

70
50
30

9.5
8.6

يزاول حوالي ملياري عامل ( %61.2من القوى العاملة في العالم) على الصعيد العاملي
أعماال في القطاع غير الرسمي ،ومعظمهم في البلدان الناشئة والنامية .فوفقا ألحدث
تقديرات منظمة العمل الدولية ،يبلغ عدد املتضررين فعليا في االقتصاد غير الرسمي
جراء تدابير اإلغالق الشامل الحتواء الجائحة ما يقرب من  1.6مليار عامل في جميع
مناطق العالم .ويشير سيسرك ( )d2020إلى أن أكثر من  %50من العمال يدخلون ضمن
الفئة الهشة لحدود عام  .2019وتسجل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الواقعة في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسب العمالة الهشة ،حيث بلغت لحدود %93.7
في النيجر و  %93في تشاد و  %89.4في غ ينيا .ويعاني الكثير من العمال من خسائر
اقتصادية كبيرة مع عدم توفر إمكانية استفادتهم من إجراءات الحماية االجتماعية أو
محدودية استفادتهم منها ،وهذا ما يسفر عن آثار سلبية طويلة األمد على أسرهم
املعيشية وسبل عيشهم.

الشكل .1.2ب :العمالة الهشة ( %من إجمالي العمالة)

العالم

البلدان املتقدمة البلدان النامية
غير األعضاء

10
املنظمة

-10

وبحكم اآلثار الحادة لألزمة على العمال والوحدات االقتصادية في االقتصاد غير الرسمي ،فإن األمر يستدعي اتخاذ التدابير املالئمة على مستوى السياسات
لحماية هذه الفئة ودعمها للحفاظ على سبل العيش خالل فترة التعافي .وقد اتخذت العديد من الحكومات إجراءات لدعم الفئات الهشة من خالل توفير
أشكال مختلفة من التعويضاتالنقدية وتأمين الدخل .وحين ال يكون من املمكن توفير دعم على الدخل من خالل الخطط أو البرامج القائمة ،ينبغي العمل
على استكشاف آليات جديدة لتوفير الدعم الضروري للعمال في وضعية هشاشة وأسرهم .واعتمدت في هذا السياق بعض الحكومات آلية دفع النقد ملرة
واحدة لشرائح كبيرة من السكان ،إما كتعويضات عامة يتحصل عليها جميع السكان املقيمين أو كتعويضات خاصة للفئات التي لم تشملها آليات الدعم
األخرى .وفي الحاالت التي تعطلت فيها سالسل القيمة الغذائية والزراعية ،سعت بعض البلدان ،مثل إندونيسيا ،إلى تعزيز الدخل بمساعدات غذائية للحيلولة
دون الجوع في أوساط الفئات األكثر تضررا جراء األزمة.
ومن املهم للغاية اعتماد معايير واضحة لتحديد الفئات املؤهلة لتلقي الدعم لضمان قدرة الحكومات على تقديم التعويضات بفعالية وإنصاف .وألسباب
تتعلق بالحوافز واإلنصاف ،من األهمية للغاية تحديد املعايير املخولة لستحقاق الدعم بناء على الخصائص الجلية مثل نوع العمل أو القطاع الذي تزاول
فيه املهن أو حجم املؤسسة  ،مع تجنب العالقة الخاصة بين التعويضات والوضع غير الرسمي .ورغم أن تحديد وتسجيل الفئات املستحقة ،خاصة املزاولة
لألنشطة في االقتصاد غير الرسمي ،يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للعديد من البلدان ،إال أن من شأن اعتماد ستراتيجية شاملة تستهدف فئات كبيرة من العمال
ذوي الدخل املنخفض أن تسهم في ثني العمال عن االستمرار في مزاولة العمل في القطاع غير الرسمي أو االلتحاق به قصد االستفادة من الدعم ،ويمكنه
أيضا أن توفر األساس لتسهيل انتقالهم إلى االقتصاد الرسمي.

وطبيعة جائحة كوفيد 19-تستدعي التنفيذ السريع والفعال للسياسات على نطاق واسع يشمل ماليين األشخاص املتضررين .وتعد السياسات املبتكرة التي
تسمح بتوجيه دعم الدخل بفعالية إلى الفئات املستهدفة من خالل آليات تحديد وتسليم سريعة وآمنة أمرا ضروريا لتسريع وتيرة توسيع نطاق تغطية العمال
الذين لم يشملهم الدعم من قبل .وقد تفتقر التي تعتمد بصورة كبيرة على االقتصاد غير الرسمي إلى القدرات املؤسسية واملالية لتغطية جميع العاملين في
هذا القطاع دفعة واحدة .لذلك تلجأ بعض البلدان ،مثل بوركينا فاسو ،لتنفيذ مقاربة قطاعية تركز على العاملين في املهن املتأثرة بشكل خاص.
ويعتبر أيضا مواءمة تدابير الحماية االجتماعية مع تدابير األخرى املتعلقة بالسياسات أمرا بالغ األهمية للتصدي بفعالية لآلثار الصحية واالجتماعية
واالقتصادية التي خلفتها األزمة على العاملين في االقتصاد غير الرسمي .ويشمل ذلك تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر والعاملين لحسابهم
الخاص على شكل منح ،أو قروض مدعومة ،أو فترات سماح على القروض غير املسددة ،كما الحال في إندونيسيا ،أو تعليق سداد القروض أو اإليجارات أو
فواتير الخدمات العامة أو إلغائها ،كما في السنغال.
ومع بداية انحسار األزمة ،من الضروري تطوير التدابير املتخذة مؤقتا للتعامل مع الوضع الطارئ لتصبح آليات مستدامة قادرة على سد الفجوات القائمة
على مستوى الحماية االجتماعية وضمان الحماية الفعالة للعمال في جميع أشكال العمالة .ومن شأن ذلك أن يساهم في ضمان أن تدفع جميع األطراف
نصيبها املنصف في نظام الضمان االجتماعي .وينبغي أن تكون االستراتيجيات الطويلة املدى لتوسيع نطاق الحماية االجتماعية جزءا ال يتجزأ من استراتيجيات
أكبر وأشمل نطاقا ومتكاملة لتعزيز االنتقال من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي.
املصدر :منظمة العمل الدولية ( ،)2020eمنظمة العمل الدولية ( ،)2020fسيسرك (.)2020d
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واعتمدت الحكومة املصرية إجراءات تروم دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في الوصول ألسواق وقنوات
مبيعات جديدة من خالل إنشاء سوق على منصة املشاريع الصغيرة واملتوسطة لدعمها في تحقيق مزيد من النمو.
وبالنظر إلى فقدان الوظائف في املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،فقد قدمت الحكومة الدعم للعمال ذوي املهارات
الفنية الذين فقدوا وظائفهم من خالل توفير برامج إلعادة التدريب للسعي إليجاد فرص عمل بديلة أو مزاولة
أعمال حرة .كما بذلت الحكومة املصري ة جهودا محترمة لدمج االحتياجات الخاصة للمرأة في خطة االستجابة
لتحديات كوفيد .19-فقد باتت ممثالت عن العنصر النسوي حاضرات في اللجنة املسؤولة عن تطوير التدابير
الرامية للتخفيف من آثار األزمة على العاملين في القطاع غير الرسمي.
واتخذت التدابير التي اعتمدتها ماليزيا في معظمها شكال من أشكال الدعم املالي .فقد اعتمدت الحكومة مخططا
لتوفير االئتمانات املتناهية الصغر بقيمة  700مليون رينغيت ماليزي بنسبة فائدة تعادل  %0وبدون أي ضمانات
للمشاريع املتضررة والتي زاولت العمل لفترة ستة أشهر على األقل .يمكن للمشاريع الصغيرة واملتوسطة التي لديها
سجالت أعمال تقل عن  4سنوات االستفادة من برامج تمويل مختلفة تصل قيمتها إلى  300000رينغيت ماليزي
في إطار مؤسسة  .Credit Guarantee Malaysia Berhadوقدمت السلطات ضمانات وزادت من مستوى تغطية
الضمان من  %70إلى  %80بالنسبة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة التي تجد صعوبات في الحصول على القروض.
كما اعتمدت السلطات أيضا مجموعة من تدابير الدعم التقليدية ،مثل تعليق دفع جميع املشاريع الصغيرة
واملتوسطة ألقساط ضريبة الدخل ،واعتماد نظام دعم أجور معزز ،وتقديم مساعدات نقدية والوقف
االختياري .كما خصصت الحكومة املاليزية أمواال (بقيمة  80مليون رينغيت ماليزي أو ما يعادل  19.4مليون دوالر
أمريكي) لتشجيع االبتكار واإلبداع في اتجاه رقمنة عملية تقديم الخدمات وتحفيز املشاريع الناشئة.
التوصيات املتعلقة بالسياسات من أجل التعافي املستدام
هناك ثالثة تحديات رئيسة مرتبطة باملشاريع الصغيرة واملتوسطة :الوصول إلى مصادر التمويل ،والوصول إلى
األسواق ،والوصول إلى التكنولوجيا .فالسياسات املصممة على نحو ال يستجيب للمتطلبات القائمة ملواجهة
هذه التحديات تطول أمد الوضع الهش للمشاريع الصغيرة واملتوسطة املتضررة في أوقات األزمات .فقد أبان
كوفيد 19-بما ال يترك مجاال للشك مدى ضعف املشاريع الصغيرة واملتوسطة إزاء الجائحة والتدابير املعتمدة
الحتوائها ( .)OECD, 2021dوعلى الرغم من أهمية التدابير القصيرة األجل في حالة الطوارئ التي تعتمدها
الحكومات ،بات أكثر أهمية اليوم دعم التعافي وتعزيز مرونة املشاريع الصغيرة واملتوسطة لتعزيز قدرتها على
تحمل الصدمات املحتملة مستقبال .وحسب مؤشر قائم على دراسة استقصائية ،بلغت درجة مرونة املشاريع
الصغيرة واملتناهية الصغر قبل بداية الجائحة مستوى أقل بنسبة  %16مقارنة باملشاريع املتوسطة والكبيرة
( .)ITC, 2021وخالل فترة تفش ي الجائحة ،لم تعلن سوى  %16من الشركات التي تتمتع باملرونة عن تسريح
موظفين ،مقابل نسبة  %76من الشركات ذات مؤشر املرونة املنخفض.
هرعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تسريع عملية تبنيها للتكنولوجيات الرقمية لالستجابة بشكل أفضل
لألزمة ولضمان استمرار األنشطة الضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية والتصنيع ( .)IFC, 2021فدعم تبني
التكنولوجيات واملمارسات الحديثة قد يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية بعد انقشاع األزمة والقدرة على
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التصدي للتحديات التي تفرضها الظروف العاملية .وكما هو مبين في الجدول  ،6.2شرعت نسبة كبيرة من املشاريع
الصغيرة واملتوسطة في استخدام املنصات الرقمية أو زادت من معدل استخدامها خالل فترة تفش ي الجائحة.
وتشير الدراسات االستقصائية للبنك الدولي حول نبض املشاريع التجارية إلى أن هذه النسبة تتجاوز عتبة %75
في إندونيسيا ،وتسجل معدال فوق  %50في أفغانستان وباكستان وتوغو وأوزبكستان.
ولدعم تحقيق املشاريع الصغيرة واملتوسطة
ملستويات مرونة أكبر ،اتخذت بعض البلدان
إجراءات تحفزها على اعتماد عمليات جديدة في
مزاولتها لعملها ،وتسريع التحول الرقمي وإيجاد
أسواق جديدة .وتهدف هذه السياسات إلى
مواجهة التحديات العاجلة قصيرة األجل وتسهم
في الوقت ذاته في تعزيز قدرة املشاريع الصغيرة
واملتوسطة على الصمود على أساس أكثر تنظيما
وتحقيقها ملستويات نمو أكبر (.)OECD, 2020b
وتشمل هذه السياسات الدعم للوصول ألسواق
بديلة جديدة ،وتسريع عملية التحول الرقمي،
وتحفيز االبتكار وصقل مهارات القوى العاملة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يستحسن العتماد التدابير
أدناه للنهوض بمستوى مرونة املشاريع الصغيرة
واملتوسطة في مواجهة الصدمات املستقبلية:

الجدول  :6.2حصة الشركات التي شرعت في استخدام املنصات
الرقمية أو عززت ذلك
الكل

الصغية
ر

المتوسطة

الكبية
ر

أفغانستان
ألبانيا
بنغالديش
تشاد
غينيا
إندونيسيا
األردن
المغرب
النيجر
نيجييا
ر
باكستان
فلسطي
ر
السودان

50.0
18.2
17.5
12.2
23.3
80.0
38.4
29.7
5.1
37.1
45.6
22.6
7.2

50.5
14.3
11.8
9.3
19.4
75.8
40.2
24.9
2.4
33.9
34.9
20.9
4.7

49.3
22.1
27.3
غي معلوم
ر
غي معلوم
ر
80.2
35.8
34.0
غي معلوم
ر
55.8
58.0
34.5
غي معلوم
ر

50.0
20.9
غي معلوم
ر
غي معلوم
ر
غي معلوم
ر
86.3
42.1
50.3
غي معلوم
ر
غي معلوم
ر
54.6
غي معلوم
ر
غي معلوم
ر

توغو

45.8

40.2

54.6

غي معلوم
ر

50.8
44.1
21.2
32.1
تونس
58.9
43.9
43.4
46.5
تركيا
غي معلوم
50.9
49.3
51.2
أوزبكستان
ر
املصدر :الدراسات االستقصائية للبنك الدولي حول نبض املشاريع التجارية.
الشركات الصغيرة تضم ما بين  5و  19عامال والشركات املتوسطة تضم بين  20و
 99عامال والشركات الكبيرة تضم أكثر من  100عامل .والكل يشمل املشاريع
الصغيرة واملتوسطة والكبيرة.

-

دعم عملية تدويل املشاريع الصغيرة
واملتوسطة من خالل تقديم اإلرشادات
والحوافز الالزمة للنهوض بمستوى
إنتاجيتها وتحسين وصولها إلى مجموعة أكبر من املشترين الدوليين وجهات موردة بديلة.

-

اعتماد تدابير لتسهيل التجارة وخفض تكاليف التجارة املتعلقة بحركة البضائع واإلفراج عنها وتخليصها
من لجعل فرص األسواق الخارجية متاحة باستمرار أمام املشاريع الصغيرة واملتوسطة (.)WTO, 2020a
وأيضا لتقديم الدعم لهذه املشاريع من خالل تأجيل دفع املستحقات املتعلقة بالتجارة وتخفيض قيمتها،
مثل الرسوم الجمركية أو رسوم الشحن وائتمانات التصدير

-

إعادة تفعيل السياسات املتعلقة باملشاريع الناشئة لتعزيز إمكانات تعافي املشاريع الجديدة املبتكرة،
ومن ذلك اعتماد تدابير ترمي لتعزيز االنخراط في ريادة األعمال من جديد بعد أزمة الجائحة ( OECD,
.)2021e

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة 53
كوفيد -19في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

53

 .2انعاش القدرات اإلنتاجية وإحداث تحول فيها

-

دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة لتموضعها من جديد في مراكزها التنافسية في سالسل القيمة العاملية،
وتوسيع نطاق قدرتها على استيعاب أدوات املعرفة واالبتكار الصادرة عن الشركات متعددة الجنسيات
(.)OECD, 2021e

-

تشكيل مجموعات لتحديد املشاريع الصغيرة واملتوسطة املنتجة لجذب االستثمارات الدولية واستبقائها
ضمن سالسل قيمة أكثر مرونة.

-

تقليل الحواجز أمام الدخول ،والتقليل إلى أدنى حد مستوى عدم اليقين املتعلق بالقضايا التنظيمية،
وتعزيز التدريب على ريادة األعمال ،وإقامة شبكات بين مختلف الجهات الفاعلة في بيئة ريادة األعمال،
والتعاون بين الجامعات ودوائر األعمال لتعزيز ريادة األعمال وبيئة أعمال ديناميكية.

-

سد الفجوة بين الجنسين في مجال تكنولوجيا املعلومات ،بما في ذلك الضعف املعرفي في صفوف النساء
بخصوص العالم الرقمي واملهارات واملعدات املرتبطة به ،ألن من شأن هذا املعطى أن يحد من قدرة
املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي تملكها النساء على تسخير التكنولوجيا في أعمالها سواء خالل فترة
تفش ي الجائحة أو بعد انتهاء األزمة

-

دعم االنتقال إلى وظائف جديدة ،السيما في صفوف فئات العمال التي تعاني من مستوبات حرمان كبيرة
من خالل إعداد العمال للوظائف املستقبلية

-

زيادة الوعي بشأن التكنولوجيات املالئمة لتحقيق القدرة التنافسية على مستوى الشركة وتعزيز القدرة
االستيعابية للشركات من خالل دعم البحث والتطوير وتعزيز تنقل العمالة

-

تقديم حوافز جديدة للمشاريع الناشئة وتسهيل آليات التمويل الجديدة مثل التمويل الجماعي إلبقاء
رواد األعمال في ساحة األعمال .وتشير منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ( ،)2021fإلى أن
من شأن "الجيل املفقود" من الشركات الجديدة الناتج عن تراجع الرغبة في االنخراط في السوق التأثير
بشكل كبير على التكلفة االقتصادية لجائحة كوفيد ،19-وهذا ما سيؤدي إلى انخفاض في إجمالي العمالة
بنسبة  %0.85بعد ثالث سنوات من األزمة.

ولتحقيق هذه األهداف ،ينبغي إحداث آلية فعالة للتنسيق بين املؤسسات العامة املعنية .ويتعين دعم األهداف
طويلة املدى بخطة تنفيذ شفافة وواضحة املعالم .وفي العديد من البلدان ،تلعب املنظمات الصناعية دورا مهما
في تسخير القدرة الريادية للمشاريع الصغيرة .فعلى سبيل املثال ،تقدم مؤسسة االقتصاد الرقمي في ماليزيا
( ،)Malaysia Digital Economy Corporationالتي أنشأتها الحكومة في إطار االستراتيجية الرقمية للبلد ،قائمة
طويلة من الحلول الرقمية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة تقترحها شركات التكنولوجيا في ماليزيا ( OECD,
 .)2020bويمكن للقطاع الخاص واملنظمات غير الحكومية أيضا املساهمة في الجهود املبذولة لدعم ريادة
األعمال خالل فترة الجائحة وبعدها.
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2.5

العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

تبين خالل جائحة كوفيد 19-مدى أهمية البحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية .والقدرة
على تطوير لقاحات في فترة زمنية وجيزة نسبيا تستلزم استثمارات طويلة املدى في رأس املال البشري .فقد تمكنت
البلدان التي طورت اللقاحات من البدء في تلقيح مواطنيها في وقت مبكر ،وهذا ما يعكس مدى األهمية الحيوية
للقدرات االبتكارية في االستجابة للتحديات التي تفرضها األزمات .وعلى نفس النحو ،ساهم توفر البيانات
التفصيلية اآلنية بصورة كبيرة في االستجابة بعالية لحاالت الطوارئ الصحية .وبفضل التكنولوجيات الرقمية
املتقدمة ،شرع بعض العمال في العمل من املنزل ،وانفتح األطفال أكثر على أدوات التعلم الرقمية ،وازدهرت
أساليب الدفع الرقمية ،وحل التسوق عبر اإلنترنت محل أساليب التسوق التقليدية .لكن سجلت تفاوتات كبيرة
بين البلدان والقطاعات واألشخاص من حيث توفر األدوات والبنية التحتية الرقمية وإمكانية الوصول إليها.
وفي هذا الصدد ،يعرض هذا القسم تقييما بشأن أهمية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وكذلك البنية التحتية
الرقمية في زمن انتشار الجائحة ،على الرغم من عدم توفر مجموعة من البيانات بخصوص عدد من املؤشرات
الرئيسية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،مثل النفقات على البحث والتطوير ،أو عدم توفر معطيات
بخصوص طلبات الحصول على البراءات على املستوى العاملي إلجراء تقييم شامل .ويستعرض هذا القسم أيضا
أبرز اآلثار وأشكال االستجابة ،ويناقش الخيارات البديلة على مستوى السياسات بشأن سبل دعم العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة لبناء مجتمعات أكثر مرونة.
آثارجائحة كوفيد 19-على العلوم والتكنولوجيا واالبتكاروالرقمنة
دفعت أشكال التهديد التي فرضتها جائحة كوفيد 19-باإلسراع في التعبئة السريعة لألنشطة املتعلقة بالعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار لتوفير الحلول املمكن االعتماد عليها للتغلب على الجائحة .وهذا ما أدى في واقع األمر إلى
اختالل توازن أنشطة البحث والتطوير .فقد أدت أوجه عدم اليقين على مستوى التطورات االقتصادية والحاجة
غير املسبوقة إليجاد حلول للجائحة إلى تدفق األموال بص ورة كبيرة ألنشطة البحث والتطوير املتعلقة بالصحة
على حساب بعض باقي القطاعات االعتيادية .فقد أجرت الجامعات ومعاهد األبحاث العامة وشركات األدوية
والتكنولوجيا الحيوية ما يلزم من البحث والتطوير على وجع السرعة للتوصل إلى عالجات ولقاحات مضادة ملرض
كوفيد .19-ومن ناحية أخرى ،تأثرت بصورة بالغة نسبة كبيرة من املشاريع االبتكارية الصغيرة واملتوسطة
الحجم ،واملشاريع الناشئة في مراحلها املبكرة ،وعدد من املبادرات التي يقودها الشباب والنساء من حيث إمكانية
الوصول إلى مصادر التمويل املخصصة لالبتكار .والقطاعات األكثر تضررا جراء األزمة ،مثل السياحة وتجارة
التجزئة والطيران املدني ،تأثرت أيضا على مستوى أنشطة البحث والتطوير وأداء االبتكار التكنولوجي.
وحظيت املعطيات العلمية الرصينة لصياغات سياسات مستنيرة لالستجابة لتحديات الجائحة باهمية بالغة،
وحفزت الرغبة العارمة لفهم آثار الفيروس إلى ارتفاع معدل املنشورات العلمية املتعلقة بكوفيد .19-فبحلول
منتصف أبريل  ،2020بلغ عدد املقاالت املتعلقة بكوفيد 19-املنشورة في مجالت أكاديمية طبية أكثر من 3500
مقاال ( .) OECD, 2021gوقد طالت تداعيات اإلجراءات املتخذة الحتواء الجائحة جميع التخصصات العلمية
تقريبا لكونها حولت بوصلة اهتماماتها البحثية نحو املواضيع املتعلقة بكوفيد .19-كما لجأت العديد من املجالت
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لتسريع وتيرة عملية مراجعة النظراء لضمان النشر السريع للمحتويات العلمية ( .)Horbach, 2020وأثرت
الجائحة كذلك على بعض األنشطة العلمية بسبب تراجع حركة املوارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،بما في ذلك الباحثين واألكاديميين الزائرين .ولجأت املدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم إلى
اعتماد آلية التعليم عبر اإلنترنت .لكن االفتقار إلى البنية التحتية الالزمة ونقص التدريب املالئم للمدرسين وعدم
التوفر بصورة عامة على محتوى التدريس الرقمي كلها عوامل تسببت في تحديات وتفاوتات كبيرة في البلدان
النامية.
وشهد القطاع الخاص بدوره تراجعا كبيرا في األنشطة املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار .فقد لجأت العديد
من الشركات إلى تقليص عدد األنشطة ذات الصلة باالبتكار في ذروة إجراءات اإلغالق .وحسب مسح شمل
الشركات املختصة في أنشطة االبتكار في أملانيا وأجابت عليه  1800جهة ( %86منها مشاريع صغيرة ومتوسطة)،
أوقفت  %54من الشركات مشاريع البحث واالبتكار الجارية ،وكانت  %24تخطط إلنهاء مشروع واحد أو أكثر
(.)BMWi, 2020

لكن إجمالي آثار كوفيد 19-على نفقات البحث والتطوير لم تكن كبيرة .ووفقا للتقديرات األولية ملنصة R&D
 ، Worldمن املتوقع أن تنخفض القيمة اإلجمالية لإلنفاق العاملي على البحث والتطوير بنسبة  %1.8في عام
 ،2020لكن ينتظر أن ترتفع بنسبة  %3.7في عام  .2021واستأثرت الصين والواليات املتحدة األمريكية لوحدهما
بنصف قيمة اإلنفاق العاملي على البحث والتطوير .وتضم قائمة البلدان الـ 40األكثر إنفاقا في العالم تسع بلدان
أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وتعد تركيا البلد األول على صعيد املنظمة بما يقدر بمبلغ  19.5مليار دوالر
أمريكي كإنفاق على البحث والتطوير في عام  ،2020استنادا إلى تعادل القوة الشرائية ،تليها ماليزيا ( 12.7مليار
دوالر أمريكي) ثم إندونيسيا ( 11.2مليار دوالر أمريكي) .ومن حيث حصة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج
املحلي اإلجمالي ،تسجل قطر أعلى نسبة تبلغ  ،%2.5وتليها ماليزيا ( )%1.3ثم تركيا ( .)%0.9وعموما من املتوقع
أن ينخفض إجمالي اإلنفاق بنسبة  %3.2في  2020في تسع بلدان رئيسية في منظمة التعاون اإلسالمي ،لكن يتوقع
أن يرتفع بنسبة  %4.4في عام  . 2021وتستاثر البلدان التسعة األعلى أداء في املنظمة بأقل من  %4من اإلنفاق
العاملي على البحث والتطوير (الجدول .)7.2
وأدت الحلول املعتمدة للتعامل مع الوضع إلى نمو التقنيات الرقمية ،بما في ذلك الخدمات السحابية ومنصات
عقد االجتماعات عن طريق الفيديو وأدوات التعاون الرقمي والتسوق عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد .فقد سجل
نمو استثنائي في األدوات الرقمية والذكاء االصطناعي لالستجابة لحالة الطوارئ الصحية املتعلقة بكوفيد19-
وضمان استمرار األنشطة االقتصادية في ظل الجائحة .ومن املتوقع أن يؤدي هذا اإلقبال الكبير على هذه
األدوات لعواقب طويلة األمد تطال البحث واالبتكار ( .)Paunov and Planes-Satorra, 2021فقد ظهرت أمثلة
على تسخير الذكاء االصطناعي في شكل روبوتات صغيرة تقدم الطعام واملساعدة الطبية لألشخاص الخاضعين
للحجر الصحي في الصين والواليات املتحدة 13.كما تم أيضا توظيف روبوتات للتعقيم وخوذات ذكية وطائرات
بدون طيار مجهزة بكاميرات حرارية وبرامج متقدمة للتعرف على األوجه ملكافحة كوفيد 14.19-وتوصل استعراض
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شامل بشأن التكنولوجيات الحديثة إلى أن الروبوتات والذكاء االصطناعي والتقنيات الرقمية قدمت خدمة كبيرة
خالل جائحة كوفيد 19-وأثبتت أن لها مستقبال واعدا في املجتمعات (.)Zhao et al., 2021
الجدول  :7.2إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير (تعادل القوة الشرائية)
( 2019فعلي)
الترتيب

البلد

 %من الناتج
املحلي
اإلجمالي
%2.0
%2.8
%3.5

532.8
596.6
190.7

%0.9
%1.3
%0.3
%0.8
%2.5

20.5
13.5
11.4
11.1
9.0

%0.9
%1.3
%0.3
%0.8
%2.5

%0.5

8.9

%0.5

8.5

7.6
7.5
5.2

%0.6
%0.6
%0.7

7.9
7.5
5.4

%0.6
%0.6
%0.7

2292.5
78.4
2370.9

%2.0
%0.4
%1.7

2252.5
72.7
2325.2

%2.0
%0.4
%1.7

1
2
3

الصين
الواليات املتحدة
اليابان

17
23
26
28
31

تركيا
ماليزيا
إندونيسيا
إيران
قطر
اململكة العربية
السعودية
مصر
باكستان
بنغالديش

%0.6
%0.6
%0.7

أول 40
دول
باقي العالم
جميع البلدان

%1.9
%0.4
%1.7

32
33
35
39

( 2020تقدير)

( 2021توقع)

مليار دوالر

 %من الناتج
املحلي
اإلجمالي
%2.0
%2.9
%3.5

574.4
580.2
181.1
19.5
12.7
11.2
10.5
8.6

%0.9
%1.3
%0.3
%0.8
%2.5
%0.5

8.7
8.1
7.6
5.7
2363.9
76.6
2440.5

مليار دوالر

 %من الناتج
املحلي
اإلجمالي
%2.0
%2.9
%3.5

621.5
598.7
182.4
20.4
13.7
11.9
10.9
8.8

مليار دوالر

املصدرR&D World. https://www.rdworldonline.com/2021-global-rd-funding-forecast-released/ :

وأججت الجائحة املخاوف املتعلقة باألمن املعلوماتي ،إذ أن تقارير تشير الستغالل مجرمي اإلنترنت للوضع
وينشرون محتويات مغرضة تتضمن معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا 15.ومن أبرز العوامل التي ساهمت
في ارتفاع معدل الهجمات اإللكترونية ما يتعلق بارتفاع نسبة األخطار األمنية بسبب العمل أو التعليم عن بعد،
والعمل من فضاءات عا مة واستخدام اإلنترنت املجاني ،والتأخر في اكتشاف الهجمات اإللكترونية والتعامل
معها.
تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
ركزت آليات االستجابات املبكرة على مستوى السياسات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بصورة كبيرة
على توفير التمويل الالزم للبحث واالبتكار املتعلق بكوفيد ،19-حيث خصصت الحكومات واملؤسسات والدوائر
الصناعية مليارات من الدوالرات لتمويل العمل على التوصل للقاحات وعالجات جديدة ( .)OECD, 2021gفقد
وجهت الجهود األولية املوارد إليجاد حلول طبية (مثل اللقاحات والعالجات) ،ودعم الجهات الفاعلة في مجال
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االبتكار العاملة في البحث والصناعة املتضررة جراء الجائحة .وكانت زيادة االستثمار في البحث املتعلقة بكوفيد-
 19من ابرز التدابير على مستوى السياسات التي اعتمدتها البلدان املتقدمة ،لكن البلدان النامية واجهت
صعوبات من حيث تخصيص املوارد من أجل التدخالت الحكومية الرئيسية الالزمة للتخفيف من اآلثار
االجتماعية واالقتصادية التي تطال األسر املعيشية والشركات .ومع ذلك ،استثمرت الحكومات في مجال العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،وشمل ذلك إطالق مبادرات لتعزيز الخدمات الرقمية ،وتعزيز قدرة املؤسسات العامة
والخاصة على استخدامها في التعليم والصناعة ،والتعامل مع مسألة انتشار املعلومات املضللة.
ونفذت غالبية البلدان تدابير لتحفيز االستجابات السريعة واملبتكرة ملجموعة كبيرة من التحديات التي تفرضها
الجائحة ،ومن ذلك منع انتقال الفيروس وإنتاج اإلمدادات األساسية ومكافحة املعلومات املضللة والتعامل مع
آثار اإلغالق الشامل لألنشطة ( .) OECD, 2021gفقد خصصت الحكومات والشركات واملؤسسات مبالغ كبيرة
لتمويل أنشطة البحث والتطوير التي تهدف إلى تطوير اللقاحات والعالجات وأدوات التشخيص املتعلقة بكوفيد-
 . 19وحسب آلية التعقب التي طورتها مؤسسة فكرية عاملية معنية بالصحة ،خصصت الحكومات والدوائر
الصناعية واملنظمات الخيرية لحدود  18سبتمبر  2020أكثر من  9.1مليار دوالر أمريكي ملشاريع البحث والتطوير
املتعلقة بكوفيد .19-وخصص ما يقرب من  % 60من هذه األموال للبحث والتطوير في مجال اللقاحات ،وما يناهز
نصف األموال مصدرها منظمات من الواليات املتحدة األمريكية16.
وتشير آلية تعقب اللقاحات الخاصة بكوفيد 19-إلى أنه لحدود  31ديسمبر  2021بلغ عدد اللقاحات املعتمدة
 31لقاحا ( 10لقاحات معتمدة من طرف منظمة الصحة العاملية لالستخدام) ،و  168لقاحا مرشحا لالعتماد و
 548لقاحا في مرحلة التجريب .وانخرطت مراكز األبحاث في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في عملية تطوير عدد
كبير من اللقاحات املضادة لكوفيد ،19-مع وجود لقاحات معتمدة فعليا طورتها كل من كازاخستان وإيران
وتركيا .واللقاح الذي طورته كازاخستان ( )QazVacاعتمدته كازاخستان وقيرغيزستان ،وتعمل كازاخستان حاليا
على تطوير لقاح آخر .وطورت واعتمدت إيران ثالثة لقاحات ،وتعمل على تطوير لقاح آخر وهو اآلن في املرحلة
الثانية .كما تخصص تركيا استثمارات كبيرة لتطوير لقاحات خاصة بها .فقد بلغ لقاح EUROCOV-VAC
) (TURKOVACالذي طورته جامعة إرجييس املرحلة الثالثة من التجارب السريرية واعتمدته فعليا الجمهورية
التركية .وهناك لقاحان آخران في مرحلتهما الثانية ولقاحان إضافيان في املرحلة األولى .وثمة لقاح مرشح في
مرحلته الثانية من التطوير السريري في إندونيسيا وفي املرحلة األولى في مصر .ومن الجيد جدا تسجيل أوغندا
للقاح في املرحلة األولى من التطوير السريري لدى آلية منظمة الصحة العاملية لتعقب اللقاحات (الجدول .)8.2
وهناك أيضا العديد من اللقاحات املرشحة في املرحلة قبل السريرية التي يجري العمل على تطريرها من قبل
بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي :بنغالديش ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستا ن ونيجيريا وتركيا
وأوزبكستان .وجدير بالذكر أن  16من التجارب ما قبل السريرية من أصل  194تجربة مسجلة في جميع أنحاء
العالم لحدود سبتمبر  2021مصدرها تركيا لوحدها ،وهذا ما يعكس حجم االستثمار والدعم الذي تقدمه تركيا
للبحث العلمي لتطوير اللقاحات.

58

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

 .2انعاش القدرات اإلنتاجية وإحداث تحول فيها
الجدول  :8.2لقاحات كوفيد 19-املرشحة التي طورتها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
البلد

املؤسسة

اسم اللقاح

املرحلة

املعتمدة
البلدان
ِ

مصر

املركز القومي للبحوث في مصر

Covi Vax

1

-

إندونيسيا

شركة PT Bio Farma

2

-

إيران
إيران
إيران

شركة Shifa Pharmed Industrial
معهد الرازي ألبحاث القاحات واألمصال
منظمة االبتكار والبحث الدفاعي

3
3
3

إيران
إيران
إيران

إيران

جامعة بقية هللا للعلوم الطبية

لقاح كوفيد 19-القائم على بروتين
مجال ترابط املستقبالت املؤتلف
()RBD

2

كازاخستان

معهد األبحاث ملشاكل السالمة البيولوجية

QazVac

3

كازاخستان
تركيا

معهد األبحاث ملشاكل السالمة البيولوجية
جامعة إرجييس في قيصري
مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا
()TUBITAK

QazCoVac-P

2
3

تركيا
تركيا

مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا
()TUBITAK

تركيا

شركة كوتشاك فارما ()Kocak Farma

لقاح الوحدات الفرعية للبروتين
املؤتلفة لـ SARS-CoV-2
لقاح معطل لكوفيد19-
Razi Cov Pars
)FAKHRAVAC (MIVAC

)ERUCOV-VAC (TURKOVAC

لقاح سارس كوف  2القائم على
جسيمات شبيهة بالفيروس ()VLP
لقاح سارس كوف  2القائم على
جسيمات شبيهة بالفيروس للمتحور
ألفا
لقاح كوتشاك 19-املضاد لكوفيد19-
القائم على الفيروس املساعد املعطل
اللقاح املساعد القائم على الفيروس
املعطل

كزاخستان،
قرغيزيستان
تركيا

2

-

2

-

1

-

مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا
تركيا
()TUBITAK
وحدة األبحاث في أوغندا التابعة ملدرسة لندن
لحفظ الصحة وطب املناطق الحارة ()LSHTM
1
لقاح LNP-nCOV saRNA-02
أوغندا
ومجلس األبحاث الطبية ( )MRCومعهد أوغندا
لألبحاث في الفيروسات ()UVRI
املصدر :آلية تعقب لقاحات كوفيد ،https://covid19.trackvaccines.org/trials-vaccines-by-country/ .19-لحدود  31ديسمبر .2021
1

-

كشفت بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل الجائحة عن برامجها واستراتيجياتها لتطوير مجال العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار .ويعرض الجدول  9.2ملخصا للتدابير املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي أعلنت
عنها بعض بلدان املنظمة أثناء الجائحة .ومن بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،أطلقت تركيا عدة مبادرات
لدعم األنشطة املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار خالل فترة تفش ي الجائحة ،وذلك حسب ما ورد في قاعدة
البيانات الدولية للسياسات املعنية بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي .فقد حشد مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا ( )TUBITAKمنصاتها للتكنولوجيا املتقدمة
لتوفير التمويل ملجموعة من املشاريع البحثية .وتجسد هذه املنصة مثاال يحتذى به كمجمع للبحوث املشتركة في
مجال االبتكار ،إذ أنه يضم  225باحثا من  25جامعة و  8هيئات عامة و  8مؤسسات من القطاع الخاص .ويقدم
مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا منحا لـ  15مشروعا مخصصا لتطوير األدوية واللقاحات وتطوير
لقاحات لفيروس سارس كوف  . 2ولدعم رواد األعمال الذين يتمتعون بالقدرة على تقديم حلول قائمة على
التكنولوجيا ملواجهة الجائحة ،استفادت بعض مك اتب نقل التكنولوجيا تمويال تكميليا قدمه مجلس البحث
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العلمي والتكنولوجي في تركيا .ولدعم مشاريع البحث والتطوير املتعلقة بمنتجات الواقية من الفيروس أو منتجات
التشخيص والعالج ،وجه نداء خاص للباحثين الشباب للمساهمة.
الجدول  :9.2السياسات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار املعتمدة خالل جائحة كوفيد19-
نوع أداة السياسة
إحداث أو إصالح هيكل إداري أو هيئة عامة
دعم مخصص للبنية التحتية لألبحاث
تنظيمات خاصة بالتكنولوجيات الناشئة
املشاورات الرسمية مع الجهات الفاعلة أو الخبراء
منح لألعمال التجارية من أجل األبحاث والتطويرواالبتكار
خدمات املعلومات والوصول ملجموعات البيانات
االستراتيجيات واألجندة والخطط الوطنية
منصات التشبيك والتعاون
املعلومات املتعلقة بالسياسات (مثل التقييمات والقياس
والتنبؤات)
حمالت التوعية العامة وأشكال التواصل األاخرى
هيئات الرقابة التنظيمية واالستشارات األخالقية
املجموع

اململكة
العربية
السعودية

تركيا

املجموع

0
1
0
1
0
0
0
1

1
0
0
1
0
0
1
0

1
0
1
1
1
1
1
0

1
0
0
2
0
3
1
0

3
1
1
5
1
4
3
1

0

1

1

2

4

0
1
4

0
0
4

1
0
8

0
0
9

1
1
25

مصر

إندونيسيا

املصدر :مبادرة بوصلة السياسات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ( )STIP Compassاملشتركة بين املفوضية األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي :قاعدة البيانات الدولية بشأن سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  ،إصدار https://stip.oecd.org ،2021/01/10

ووفقا لقاعدة البيانات الدولية بشأن سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ( )STIPالتابعة ملنظمة التعاون
والتنمية في امليدان االقتصادي ،أطلقت مصر في عام  2020مركزا لالبتكار التطبيقي لتطوير تطبيقات في
مختلف التكنولوجيات الناشئة بما في ذلك الذكاء االصطناعي .والهدف منه هو أن يصبح مركزا للتمي في مجال
االبحاث التطبيقية التي تركز باألساس على تصميم الحلول باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي وتطوير املشاريع
بما يتماش ى مع أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة .كما كشفت اململكة العربية السعودية في نفس العام
عن استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء االصطناعي ( ،)NSDAIالتي تهدف إلى جعل البلد رائدا على مستوى
العالم في مجال الذكاء االصطناعي بحلول عام  .2030ومن أبرز أهداف االستراتيجية إطالق املبادرات والفعاليات
املتعلقة بالذكاء االصطناعي والبيانات ،وتنفيذ برنامج وطني ملنح الشهادات للقوى العاملة في مجال الذكاء
االصطناعي ،تفع يل األطر التنظيمية لألنشطة املتعلقة بالبيانات الذكاء االصطناعي ،إحداث صناديق محددة
األهداف وبرامج لدعم املستثمرين لجذب االستثمارات املحلية واألجنبية في مجال الذكاء االصطناعي ،والنهوض
بمستوى نتائج االبتكار والجودة والتسويق الخاصة بلمؤسسات املعنية بالبيانات والذكاء االصطناعي.
وركزت الحكومة اإلندونيسية على خمسة قطاعات من خالل استراتيجيتها الوطنية للذكاء االصطناعي لفترة
 ،2045-2020واملعروفة باسم  : Stranas KAالذكاء االصطناعي ،وإنترنت األشياء ( ،)IoTوالروبوتات املتقدمة،
والواقع املعزز ،والطباعة ثالثية األبعاد .ك ما تهدف االستراتيجية إلى دعم خمس أولويات وطنية )1( :الخدمات
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الصحية )2( ،اإلصالح البيروقراطي )3( ،التعليم والبحث )4( ،األمن الغذائي )5( ،التنقل واملدن الذكية .وتروم
االستراتيجية تحويل إندونيسيا إلى بلدا قائم على االبتكار من خالل تشجيع األبحاث في مجال الذكاء االصطناعي
واالبتكار في املجال الصناعي .كما تهدف إلى تحسين البيانات والبنية التحتية املتعلقة بالبيانات ،ووضع
السياسات األخالقية وما يتعلق بها من سياسات ،وصقل مهارات السكان الذين يتمتعون بمهارات في مجال الذكاء
االصطناعي.
واتخذت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي املعنية إجراءات خالل فترة تفش ي الجائحة لدعم البلدان األعضاء
في تعزيز قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .فقد دعا البنك اإلسالمي للتنمية إلى النهوض باالبتكار
كآلية لتعزيز مستوى تأهب وجاهزية البلدان األعضاء على املدة البعيد ملعالجة التحديات التي تفرضها جائجة
كوفيد 19-من خالل "صندوق تحويل" الذي تبلغ قيمته  500مليون دوالر أمريكي 17.وتقدم كذلك األكاديمية
العاملية للعلوم ( )TWASوالبنك اإلسالمي للتنمية منحة تنافسية للتعاون في مجال األبحاث .واملجال مفتوح أمام
علماء التكنولوجيا والباحثين من البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية لتقديم أبحاثهم ومقترحات ابتكارية
من شأنها املساهمة في مواجهة ،بصورة مبارة أو غير مباشرة ،التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد18. 19-
وأعلنت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة ( )ICESCOعن جائزة اإليسيسكو التي تقدر بقيمة 200
ألف دوالر أمريكي ملكافأة كل من توصل لعالج أو لقاح فعال ضد فيروس كورونا19.
توصيات متعلقة بالسياسات
طاملا اعتبرت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار مسارا حيويا لتحقيق تغيير هيكلي وتنويع األنشطة االقتصادية ونمو
اإلنتاجية وخلق فرص عمل وتعزيز التنافسية .وشهدت فترة تفش ي الجائحة تحوال رقميا بوتيرة سريعة واستخدام
التكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع لتتبع حاالت املخالطين للمصابين باملرض وإصدار جوازات اللقاح وتوزيع
اللقاحات .وقد يساهم االستخدام املكثف لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية وكذلك أدوات تحليل البيانات
الضخمة والذكاء االصطناعي خالل فترة الجائحة في زيادة مستويات االبتكارات الرقمية لالستجابة للطلب املتزايد
على التطبيقات الرقمية ،بدءا بالصحة اإللكترونية ووصوال إلى خدمات التعلم اآللي ألغراض األبحاث.
ولالستفادة من هذا التحول الرقمي ،يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تهيئة بيئة مناسبة العتماد مراكز
األبحاث والشركات والهيئات العامة ذات الصلة لهذه التقنيات واألدوات على نطاق واسع ومستدام .وهذا يستلزم
استثمارات وإجراءات على مستوى السياسات لتحسين استفادة مختلف الجهات الفاعلة في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار من البنى التحتية املتاحة مع الحرص على تعزيز األمن الرقمي وشروط الخصوصية.
وبالنظر للمسألة من منظور طويل املدى ،ينبغي االستثمار في الركائز األساسية الخمسة ألنظمة االبتكار من أجل
النهوض بالقدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ( ،)UNCTAD, 2019كما هو مبين في الشكل .16.2
وتشمل:

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة 61
كوفيد -19في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

61

 .2انعاش القدرات اإلنتاجية وإحداث تحول فيها
الشكل  :16.2الركائز األساسية ألنظمة االبتكار
اإلطار املتعلق
بالسياسات
والتنظيمي
اإلطار املؤسس ي
والحوكمة

بيئة ريادة األعمال
والوصول ملصادر
التمويل

البنية التحتية التقنية
والخاصة بالبحث
والتطوير

رأس املال البشري

 ينبغي أن يوفر اإلطار املتعلق بالسياساتوالتنظيمي حوافز للشركات القائمة والناشئة
لالستثمار في التعلم واملعرفة واالبتكار ،وتحمل
املخاطر ذات الصلة.
 اإلطاراملؤسس ي والحوكمة من العناصر الحيويةلدعم وإدارة التعلم وتوليد املعرفة وتراكم القدرات
التكنولوجية من قبل الشركات ومراكز األبحاث.
 بيئة ريادة األعمال والوصول ملصادر التمويلمن العناصر الرئيسية لتشجيع احتضان األعمال
ونمو الشركات القائمة على االبتكار.

-

رأس املال البشري يمكن من تبني التكنولوجيا وعملية االبتكار ،وبوسعه االستفادة من املزايا الكبيرة
التي ت قدمها العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،حتى في أكثر املجتمعات فقرا وبعدا.

-

البنية التحنية التقنية والخاصة بالبحث والتطوير تشمل البنية التحتية التقنية األساسية والبنية
التحتية املتخصصة التي تدعم عمليات البحث والتطوير واالبتكار والتكنولوجيات القائمة .وتعد البنية
التحتية التقنية األساسية من أبرز العناصر التي تعزز االبتكار ألنها تسهل التنقل املادي لألفراد وتمكن
من تبادل املعلومات واملعرفة محليا ودوليا.

باتت مسألة بناء القدرة على الصمود في مواجهة األزمات من األولويات الجديدة على مستوى السياسات بالنسبة
للعديد من الحكومات بهدف تجنب اآلثار املحتملة ألزمات مشابهة في املستقبل أو على األقل التخفيف من حدتها.
وترى منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ( )2021hأن من شأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
املساهمة في بعدين متعلقين باملرونة .ويخص أولهما القدرة على التوقع ،ويشمل هذا البعد تطوير حلول لتجنب
التعرض آلثار األزمات املستقبلية وتعزيز مستوى التأهب لها .ويتعلق البعد الثاني باملرونة إزاء الصدمات والقدرة
على االستجابة لها ،ويتضمن القدرة على التكيف بسرعة في حالة حدوث أزمة للتخفيف من حدة آثارها السلبية
واغتنام الفرص الناشئة .وزيادة على ذلك ،وفرت أزمة كوفيد 19-حيزا كبيرا إلبراز الدور املهم للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار في بناء مستقبل تراعى فيه قضايا البيئة على أسس االستدامة وأكثر وشمولية ومرونة.
قد تصبح السياسات املتعلقة باالبتكار في املجال الرقمي من العناصر الهامة ضمن سياسات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار مستقبال ،لكن اعتماد الرقمنة في املستقبل سيعتمد إلى حد كبير على سالمة هذه
األنظمة .كما أن حماية خصوصية البيانات أمر ال يقل أهمية .لذلك ينبغي تصميم القواعد واألنظمة على نحو
يمكن من حماية حق األفراد والجماعات في التحكم في املعلومات الخاصة بهم وحفظ سريتها وعدم مشاركتها عن
قصد أو غير قصد وجمع واستخدام البيانات بدون سند قانوني .وبالغضافة إلى ذلك ،يتعين النهوض بمستوى
دراية املواطنين بالعالم الرقمي حتى يتمكنوا من الوصول إلى املعلومات وإدارتها وفهمها ودمجها والتواصل بشأنها
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وتقييمها وصنا عتها بأمان وبالطريقة السليمة من خالل األجهزة الرقمية وشبكة التكنولوجيات بهدف املشاركة
في الحياة االقتصادية واالجتماعية.
فرضت الجائحة تحديات كبيرة على أنظمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،مما مصدر قلق من حيث اآلثار
املحتملة على القدرات اإلنتاجية واالبتكارية الرئيسية .فقد تأثرت نسبة كبيرة من املشاريع الصغيرة واملتوسطة
والشركات الناشئة والباحثين الشباب والنساء بشدة على مستوى القدرات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،وسبب ذلك باألساس القيود املتعلقة باملوارد وحالة عدم اليقين االقتصادي السائدة .وفي هذا
السياق ،تشكل أزمة كوفيد 19-عددا من ا لتحديات املتعلقة بشمولية أنظمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
مستقبال .وإذا كانت الصعوبات الناجمة عن األزمة تؤثر بشكل كبير على أسر الطالب من الفئات الهشة ،فقد
تؤدي الجائحة إلى تفاقم مشكل املشاركة غير املتكافئة في بيئة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .وفي مثل هذه
الظروف ،ينبغي تقديم دعم موجه ومحدد األهداف للمشاريع الصغيرة واملتوسطة والشركات في القطاعات
التقليدية لتعزيز قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والتطبيقات الرقمية ودعم إنتاجيتها.
وأخيرا ،من شأن أوجه املخاطر السيبيرانية املتزايدة التسبب في حدوث اضطراب كبير في مختلف القطاعات ،ما
بوسعه أن يؤدي أيضا إلى تفاقم تداعيات أزمة كوفيد 19-وتقويض جهود االستجابة .فقد ساهم العمل عن بعد
خالل فترة تفش ي الجائحة في جعل األنظمة أكثر عرضة للهجمات السيبيرانية .لذلك من املهم تعزيز قدرات
ومرونة الحكومات واملجتمع املدني والقطاع الخاص واملواطنين على صعيد الفضاء السيبراني لدعم التعافي
االجتماعي واالقتصادي خالل السنوات القادمة.
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الفصل الثالث

 3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية

يقيم هذا الفصل آثار جائحة كوفيد 19-على الروابط اإلقليمية واالقتصادية مع إشارة
خاصة إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .ويناقش أربعة أبعاد هامة متعلقة بالروابط
االقتصادية العابرة للحدود .ويتعلق األمر بـ  )1( :التجارة الدولية في السلع والخدمات)2( ،
تدفقات رؤوس األموال الدولية ) 3( ،السياحة الدولية )4( ،النقل الدولي .ورغم أن جميع
أنواع األنشطة االقتصادية العابرة للحدود تأثرت سلبا بسبب التدابير الرامية الحتواء
الجائحة ،إال أن اآلثار كانت أكثر حدة على قطاعي السياحة والنقل .وبعد الصدمة األولية
التي طالت حركة السلع ورؤوس األموال العابرة للحدود ،سجلت تدفقات التجارة
واالستثمار انتعاشا قويا في الفترات الالحقة .ومع ذلك ،أثبتت الجائحة مدى الحاجة إلى
آليات إقليمية ودولية للشراكة االستراتيجية للتعامل بفعالية مع الظروف الصعبة
وتخفيف حدة التأثير على االقتصادات الوطنية.
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3.1

التجارة الدولية في السلع والخدمات

فرضت جائحة كوفيد 19-ضغطا نزوليا كبيرا على التدفقات التجارية ،التي كانت تواجه أصال تحديات متصاعدة
قبل الوباء نتيجة التوترات التجارية بين االقتصادات الكبرى .وأدت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات لحماية
مواطنيها من الجائحة إلى تعطيل سالسل التوريد وتسببت في صدمات خطيرة على مستوى جانبي الطلب والعرض.
كما توقعت املنظمات الدولية الكبرى تسجيل تراجع كبير في حجم التجارة الدولية .ففي األشهر األولى من
الجائحة ،تراجعت التجارة الدولية كما أشارت إلى ذلك التوقعات في وقت سابق ،لكن االنتعاش الذي تبع األزمة
كان قويا نتيجة زيادة الطلب على السلع االستهالكية ،وهي نتيجة تخالف كل التوقعات املتشائمة .لكن تنامي
النزعة الحمائية خالل الجائحة شكل ضغطا على تدفقات التجارة الدولية.
جائحة كوفيد 19-والتجارة الدولية
تشير معدالت النمو الفصلية في الصادرات السلعية إلى أن النمو في حجم التجارة العاملية كان بطيئا فعليا عام
 ،2019وخلفت الجائحة آثارا كبيرة على الصادرات خاصة في الربع الثاني من عام  ،)%-16( 2020في وقت اتخذت
فيه اإلجراءات األكثر صرامة ملكافحة انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم .وخالل الربع األخير من العام ،تحول
معدل النمو إلى مسار إيجابي بمتوسط معدل نمو بلغ  ،%0.3لكن االنتعاش الكبير لم يسجل إال في الربع الثاني
من عام  2021بمتوسط معدل نمو بلغ
الشكل  :1.3حجم الصادرات السلعية العاملية ،فصليا (التغير السنوي)% ،
 ،%22.5وذلك راجع لحد كبير إلى ضعف
22.5
25
تأثير القاعدة (الشكل .)3.1
20

وخالل العقدين املاضيين قبل بداية تفش ي
3.4 3.1 2.4
الجائحة ،كانت معدالت النمو السنوية في
5
0.9 0.2
0.7
0.3
0
صادرات البضائع أقوى في بلدان منظمة
-0.2
-5
-3.5 -3.4
التعاون اإلسالمي مقارنة باملتوسط العاملي،
-10
-15
باستثناء فترة  .2015-2011وبين عامي
-16.1
-20
 2016و  ،2019سجلت الصادرات
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2017
2018
2019
2020
2021
اإلجمالية من بلدان املنظمة بمتوسط
املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،نوفمبر .2021
معدل نمو سنوي قدره  %5مقارنة مع
املتوسط العاملي املقدر بنسبة  .%3.5لكن
الجائحة أثرت بشدة أكبر على صادرات بلدان املنظمة ،مما تسبب في انخفاض حاد في  2020بنسبة تقرب من
 %20باملقارنة مع االنخفاض العاملي البالغ نسبة  .%7.5ويعد تراجع صادرات البضائع العاملية أقل من النظرة
التفاؤلية لتوقعات منظمة التجارة العاملية بخصوص فترة ما بعد الجائحة ،التي تراوحت بين  %-13و %-32
(.)WTO, 2020b
15

5.1

5.1 4.1 5.3 5.2 4.1

10

وأظهرت الصادرات السلعية لدول منظمة التعاون اإلسالمي اتجاها أكثر قوة خالل فترة  2018-2017باملقارنة
مع الواردات ،حيث كانت معدالت نمو الصادرات السنوية أعلى من معدالت نمو الواردات خالل تلك الفترة .وفي
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الشكل  :2.3إجمالي الصادرات والواردات من السلع حسب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،فصليا (التغير السنوي)
70.3%

إجمالي واردات املنظمة

إجمالي صادرات املنظمة

80%
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املصدر :صندوق النقد الدولي ،اتجاهات إحصاءات التجارة ( ،)DOTSنوفمبر  .2021تغطية البيانات 56 :بلدا عضوا في املنظمة.

الوقت الذي تضاءلت فيه الروابط التجارية العاملية ،بدأت الصادرات من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في
االنخفاض بمعدل أعلى من وارداتها ،خاصة بعد الربع الثالث من عام ( 2019الشكل  .)2.3ومع تفش ي جائحة
كوفيد ،19-وصلت نسبة انخفاض الصادرات إلى  %35.7في الربع الثاني من عام  ،2020وهو رقم أكبر بكثير من
املتوسط العاملي وبعد انخفاضها لثمانية فصول متتالية ،ارتفعت القيمة اإلجمالية للصادرات من بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي مرة أخرى خالل الربع األول من عام  .2021وسجل الربع الثاني من عام  2021زيادة كيرة في
حجم الصادرات بلغت نسبة  ،%70.3ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف تأثير القاعدة مقارنة بالربع الثاني من عام
.2020
الشكل  :3.3الصادرات السلعية البينية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،فصليا (مليار دوالر أمريكي والتغير السنوي)
51.3%

التغير في %
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الشكل  :4.3امليزان التجاري القطاعي في البضائع السلعية ،مليون دوالر أمريكي
2020
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املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،يوليو 2021

وتماشيا مع هذه االتجاهات ،انخفضت الصادرات البينية أيضا بشكل حاد بنسبة  %25.9في الربع الثاني من عام
 2020ولم يحول معدل النمو إلى االتجاه اإليجابي إال في الربع األول من عام ( 2021الشكل  .)3.3وبلغ النمو
السنوي في الصادرات البينية في منظمة التعاون اإلسالمي نسبة  % 51.3في الربع الثاني من العام ،وهذا داللة على
انتعاش قوي في حجم الصادرات الفصلي يقدر بقيمة  89.9مليار دوالر أمريكي .وهذا يجسد انتعاشا قويا على
مستوى التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي خالل الجائحة.
خالل الجائحة ،سجل انعكاس في امليزان التجاري لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي على املستوى القطاعي ،ما
يعكس صورة أكثر توازنا لقيم الصادرات والواردات باملقارنة مع سنوات ما قبل الجائحة .وبينما تراجع العجز في
بعض القطاعات ،تراجع حجم الفائض أيضا في القطاعات القوية في العادة .وعلى وجه الخصوص ،انخفض
الفائض التجاري في الوقود املعدني بشكل حاد من متوسط القيمة املسجل في فترة  2019-2017البالغ  2.1مليار
دوالر أمريكي إلى  410ماليين دوالر أمريكي في عام  2020نتيجة النخفاض أسعار الطاقة وتراجع الطلب (الشكل
 .)4.3ومن ناحية أخرى ،انخفض العجز التجاري في اآلالت ومعدات النقل وكذلك في املنتجات الغذائية بشكل
كبير في عام  .2020لكن الفائض اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في تجارة السلع تحول إلى الجانب
السلبي في عام  ،2020كما أشار إلى ذلك سيسرك (.)2021b
تأثرت التجارة في الخدمات أكثر من التجارة في السلع .فقد انكمشت قيمة صادرات الخدمات العاملية بنسبة
 %6.6في الربع األول من عام  2020باملقارنة مع الفترة نفسها من عام  .2019وتدهورت أكثر بنسبة  %27.5في
الربع الثاني من عام ( 2020الشكل  .) 5.3ومع انتشار التدابير التقييدية للحد من انتشار الجائحة على امتداد
عام  ،2020استمر االنكماش في صادرات الخدمات في الفصلين املواليين .وشهد الربع األول من عام  2021أيضا
انكماشا بنسبة  %4.3باملقارنة مع الفترة نفسها من عام  ، 2020مما يدل على اآلثار الحادة طويلة األمد لكوفيد-
 19على التجارة في الخدمات .وعلى املستوى القطاعي ،س جل أكبر معدالت التأثير في خدمات السفر ،التي ظلت
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
الشكل  :5.3التغير السنوي في صادرات الخدمات على الصعيد العاملي،
فصليا
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عام  2021قطاع السفر من النمو بنسبة
 ،%66.6وهو األمر الذي ساهم في نمو
صادرات الخدمات العاملية بنسبة %25.8
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 -20صادرات الخدمات العاملية  %20في عام
 .2020 -30لكن تأثير الجائحة على بلدان
 -40منظمة التعاون اإلسالمي كان أكثر حدة،
ما نتج عنه انخفاض بنسبة  %37.6في
صادرات الخدمات (الشكل .)6.3
املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،نوفمبر .2021
وتضررت خدمات السفر بشكل خاص
نتيجة للقيود املفروضة على حركة األشخاص عبر الحدود .وتراجعت صادرات خدمات السفر ،التي تقلصت
بنسبة  %64.4في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،بنسبة  %62.6على املستوى العاملي .كما شهد قطاع النقل،
الذي يعتبر أكبر قطاع في مجال التجارة في الخدمات في بلدان املنظمة ،انخفاضا بأكثر من  ،%33في حين بلغ
متوسط االنكماش العاملي  .% 20.3وقد أدى االنكماش الشديد في هذين القطاعين الخدميين األكثر أهمية إلى
انخفاض حاد في صادرات الخدمات من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
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املصدر :قاعدتي بيانات منظمة التجارة العاملية وإحصاءات مؤتمر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية ،يوليو 2021
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في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،
استفاد قطاعان من سلوك املستهلك
املتغير أثناء الجائحة .ففي الوقت الذي
أدى فيه تزايد حالة عدم اليقين
والسعي إلى األمن املالي إلى زيادة الطلب
على خدمات التأمين ،أدت الحاجة
املتزايدة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إلى زيادة الطلب على
املنتجات والخدمات الرقمية .وبناء على
ذلك ،نمت صادرات خدمات التأمين
واملعاشات التقاعدية بنسبة  %14.2في
عام  ،2020وزادت صادرات خدمات
االتصاالت والكمبيوتر واملعلومات
بنسبة .%2.9
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تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
اعتمدت العديد من الحكومات أدوات متنوعة على مستوى السياسة التجارية لالستجابة للتحديات والضغوط
املختلفة التي فرضتها جائحة كوفيد .19-وشمل ذلك كال من اإلجراءات الجمركية وغير الجمركية ،إما من أجل
تسهيل التجارة أو تقييدها .وقد تم استخدام التدابير غير الجمركية ( )NTMsمثل القيود على التصدير بشكل
أكثر أثناء الجائحة ملنع حدوث النقص في إمدادات املنتجات الطبية في البلدان املصدرة كرد فعل على زيادة
الطلب املحلي .كما يتم تنفيذها لتسهيل استيراد السلع واملنتجات الهامة.
ُ
ووفقا لقاعدة بيانات األونكتاد حول التدابير املتخذة على مستوى التجارة بشأن كوفيد ،19-التي نشرت في مارس
 ،2021تم تطبيق ما يقرب من  300إجراء في جميع أنحاء العالم .وتم تنفيذ حوالي  %30من هذه اإلجراءات من
قبل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .ومن بين التدابير غير الجمركية البالغ عددها  89التي نفذتها بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي ،كان  29منها لتسهيل التجارة و  60لتقييد تدفق بعض السلع األساسية (الشكل  .)7.3ومن بين
هذه التدابير ،ال تزال  19من التدابير التيسيرية و  35من التقييدية فعالة .وباملثل ،في البلدان غير األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي ،ال تزال  28من أصل  82تدبيرا لتيسير التجارة و  79من أصل  131تدبيرا لتقييدها
نشطة ،كما أفاد األونكتاد في آخر تحديث له في مارس .2021
الشكل  :7.3التدابير غير الجمركية املتخذة استجابة للجائحة

تسهيلية
تقييدية

وتضمنت التدابير غير الجمركية
التقييدية للتجارة قيودا على
بلدان املنظمة
19 10
فعالة
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الضرائب املفروضة على املنتجات
املصدر :االونكتاد ،قاعدة بيانات التدابير غير الجمركية بشأن كوفيد ،19-يوليو .2021
املستوردة أو إرجائها إلى ما بعد.
بحيث ساهمت هذه التدابير في تعجيل التجارة في هذه السلع ،مما ساهم بدوره ضمان توفير اإلمدادات الكافية
للبلد.
وباإلضافة إلى التدابير غير الجمركية ،اتخذت العديد من البلدان أيضا تدابير جمركية ،ولكنها كانت موجهة في
الغالب نحو تسهيل التجارة .وقد اعتمدت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  24تدبيرا جمركيا لتسهيل التجارة،
 20منها ال تزال نشطة .أما البلدان غير األعضاء في املنظمة ،فال يزال  48إجراء ساري املفعول من أصل التدابير
الجمركية الـ 72التي اتخذتها خالل الجائحة لتسهيل التجارة.
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
وفي أوقات الطوارئ ،تعيق قيود التصدير املفروضة على املنتجات الحيوية االستجابة الفعالة للبلدان املعتمدة
على االستيراد ،وهو األمر الذي يتفاقم عادة بسبب االعتماد املفرط على عدد قليل من املوردين فقط .وفي بعض
الحاالت ،من شأن إنتاج اإلمدادات الطبية الرئيسية محليا أو إعادة استخدام خطوط اإلنتاج ملزيد من السلع
املتعلقة بكوفيد 19-أن يكون مفيدا .فعلى سبيل املثال ،وافق مصنعو الكحول في أوغندا على تحويل  7.3مليون
لتر من اإليثانول إلى مطهرات اليدين 20.وتعاونت شركات الدفاع واإللكترونيات التركية لدعم مشروع تكنولوجي
لبدء إنتاج أجهزة التنفس امليكانيكية بكميات كبيرة .وتمكنت من الشروع في ذلك في ظرف أقل من ثالثة أسابيع.
واستثمرت العديد من الحكومات أيضا في قدرات سلطات جماركها لتسهيل التجارة من خالل تحسين البنية
التحتية الرقمية .وسعت بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى إمكانية اعتماد أو توسيع نطاق نظام الشباك
الواحد لتقليل التفاعل بين الناس .وتعد كوت ديفوار واملغرب ُ
وعمان وباكستان وأوغندا من بين بلدان املنظمة
التي عملت على تكييف بعض أدواتها الرقمية لتسهيل التجارة خالل فترة الجائحة ( .)WCO, 2020وبخصوص
املمارسات املتعلقة بسلطات الجمارك ،فإن معظم بلدان املنظمة التي تتوافر عنها البيانات تقدم إعفاء كليا أو
جزئيا من الرسوم والضرائب على السلع املتعلقة في الغالب باإلمدادات واملواد واملعدات املستخدمة عادة
ملكافحة فيروس كورونا .كما نفذت بلدان املنظمة إجراءات جمركية خاصة ،بما في ذلك التخليص السريع
والتسريح الفوري والتسليم املباشر (مع الدفع املؤجل) من أجل تسهيل التجارة .وسجل أيضا أن بعض بلدان
املنظمة سهلت التجارة من خالل تيسير املتطلبات املستندية ،ال سيما من خالل تقليل عدد الوثائق املطلوب
تقديمها أو قبول نسخ الوثائق األصلية (.)WCO, 2020
التوصيات املتعلقة بالسياسات من أجل التعافي املرن
أدى التنويع املحدود للمنتجات واألسواق إلى انخفاض أكبر في الصادرات من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
باملقارنة مع البلدان غير األعضاء في املنظمة .ويتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي اعتماد استراتيجيات
طويلة املدى لتوسيع نطاق تنوع منتجات التصدير وكثافتها التكنولوجية للتخفيف من آثار التعرض لتقلبات
األسعار والطلب الخارجي لتصبح أكثر مرونة في األسواق العاملية .والعديد من بلدان املنظمة ُم ِّ
صدرة للمنتجات
األولية لكنها ال تضيف قيمة لها من خالل معالجتها .فعلى سبيل املثال ،رغم أن الكاميرون تصدر مادة الالتكس،
إال أنها ال تصدر أي قفازات جراحية (.)Hakobyan and Cherif, 2021
وباإلضافة إلى النقص على مستوى تنويع املنتجات ،تشكل الحواجز الجمركية وغير الجمركية الكبيرة عقبة
رئيسية أمام تحسين التدفقات التجارية .فمعدالت التعريفات والضرائب املتعلقة بالتجارة املرتفعة نسبيا تأثر
سلبا على القدرة التنافسية لدول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث التجارة الدولية .وأثناء الجائحة ،أعاد عدد
من بلدان املنظمة والدول غير األعضاء فيها تفعيل الحواجز التجارية للتخفيف من اآلثار السلبية املباشرة
للجائحة على االقتصادات املحلية .ومع ذلك ،فمن الضروري الحفاظ على التدفق العادي للتجارة لضمان توفير
املنتجات األساسية وإلرسال إشارة تبعث على الثقة على مستوى االقتصاد العاملي.
يمكن أن تكون التدابير غير الجمركية أدوات مفيدة لتحقيق أهداف مشروعة وفعالة للغاية في ضمان الجودة
العالية للسلع وحماية سالمة املستهلكين .ولكن العديد من البلدان لجأت إلى استخدام تدابير تقييدية للتجارة
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ربما دون النظر في آثارها السلبية املحتملة .فهناك درجة عالية من الترابط االقتصادي العاملي ،واإلجراءات التي
تعتمد من جانب واحد تهدد سالسل التوريد والقيمة العاملية وتشكل تهديدات للصحة العامة أو األمن الغذائي
أو سبل العيش .وهذا يتطلب تنسيقا فعاال بين البلدان لتقليل اآلثار السلبية للتدابير غير الجمركية.
وحينما ينبغي بذل الجهود للحد من هذه الحواجز في فترة ما بعد الجائحة ،يجب التركيز بشكل خاص على تيسير
التجارة .ففي العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،تعتبر مسائل مثل عدد املعامالت املطلوبة إلتمام
اإلجراءات الجمركية ،والتكلفة العالية للنقل ،وأوقات االنتظار الطويلة في الجمارك ،واالفتقار إلى معايير الجودة
املنسقة أو املوحدة على مستوى املنظمة للسلع والخدمات من بين العقبات التي تحد من الكفاءة في تجارة السلع.
وإذا كان الهدف هو الرقي بمستوى التعاون التجاري بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى املستويات املرغوبة،
فهناك حاجة إلى التشغيل السريع ملخططات تيسير التجارة مثل نظام األفضليات التجارية للمنظمة ،وائتمانات
التصدير وتأمين االستثمارات فضال عن االعتراف باملعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم املطابقة .كما أن
إقامة مناطق لتجهيز الصادرات والتجارة الحرة من شأنه أن يساهم في تنمية التجارة البينية في املنظمة.
ومن أجل جذب الشركات متعددة الجنسيات واالستفادة من إعادة التشكيل املحتمل لسالسل القيمة العاملية
بدافع الجائحة ،يجب على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تطوير بناها التحتية املادية والرقمية ،وتحسين مناخ
االستثمار العام وتقليل الحواجز غير الجمركية واإلدارية .كما تعتبر االستثمارات في البنية التحتية للنقل
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
واالتصاالت ضرورية لتوفير بيئة مواتية للشركات التي تبحث عن شبكات سالسل قيمة بديلة .ومن أجل تحسين
اإلطار  :1.3استخدام السياسات املتعلقة باالستثمارلتحفيزاملشاركة في سالسل القيمة العاملية
يشكل التوفر على سياسة سليمة تخص االقتصاد الكلي ،وإحداث البنية التحتية املالئمة ،والبيئة التنظيمية التمكينية ،وتنمية رأس املال البشري مجموعة من الشروط
الالزمة ،على األقل ،ألي بلد لكي يعتبر وجهة استثمارية جذابة وللمشاركة في سالسل القيمة العاملية .ولجذب وربط الشركات متعددة الجنسيات ،قد تساعد سياسات
االستثمار في تقليل األعباء التنظيمية أو اإلجرائية لصالح املستثمرين األجانب ،أو توفير السلع العامة في مناطق اقتصادية خاصة ،أو استخدام حوافز االستثمار لتغيير
قرارات الشركات متعددة الجنسيات لالنتقال إلى بلد جديد .وفي حاالت أخرى ،يمكن لوكاالت الترويج لالستثمار عرض املزايا النسبية للبلد واملساعدة في تسهيل الدخول.
ويمكن لصانعي السياسات أيضا مساعدة الشركات املحلية على اكتساب الطابع الدولي واالندماج في سالسل القيمة العاملية من خالل دعم انخراطها مع الشركات متعددة
الجنسيات من خالل االستثمار أو الشراكات أو التجارة .وعادة ما تجمع برامج الدعم الناجحة بين توفير املعلومات (لزيادة التعرض) واملطابقة (لتجاوز الفشل في التنسيق)
واإلعانات املؤقتة (للتعويض عن املزايا االجتماعية املتوقعة من هذه التفاعالت).
ليس ثمة "مخطط" لتعزيز املشاركة في سالسل القيمة العاملية .لذلك ينبغي تنفيذ اإلصالحات كحزم متسقة بدل تنفيذها كسياسات فردية ،أي سياسات تنفذ ملرة
واحدة ومن املحتمل أن يكون لها تأثير هامش ي فقط .وتتطلب حزمة اإلصالح الناجحة مقاربة مستدامة ومتسقة وطويل األجل بناء على تصميم آليات الحوافز املصممة
خصيصا لتلبية احتياجات معينة للبلدان ،واملزايا النسبية املكشوفة وغير الظاهرة للشركات ،وسالسل القيمة املعنية .وتساعد املقاربات الجيدة على تحسين أداء
الشركة دون "انتقاء الفائزين" .ومن خالل سالسل القيمة العاملية ،تقتحم الشركات في البلدان النامية األسواق الخارجية بتكاليف منخفضة ،وتستفيد من التخصص
في املهام املتخصصة ،وتتمكن من الوصول إلى أسواق أكبر لبيع منتجاتها .وغالبا ما يكون هذا التخصص نتيجة ملشاركة البلد على املدى الطويل في قطاع معين يستفيد
من التركيبة الفريدة لعوامل إنتاج البلد وقدرة الشركة ويبني عليها.

الشكل .1.3أ :أدوات السياسات املتعلقة باالستثمار إلدماج البلدان في سالسل القيمة العاملية
دعم عملية تدويل الشركات املحلية

الجمع بين املطابقة والدعم لتعزيز قدرات
املوردين املحليين
تسهيل التحالفات االستراتيجية القائمة على
الصناعات التنافسية

جذب وربط االستثمار األجنبي املباشر

إخفاقات السوق أو الحكومة
• مخاطر تنظيمية
• عدم تناسق املعلومات

اإلطار القانوني والتنظيمي

الترويج املحدد األهداف لالستثمار

• إخفاقات التنسيق

حماية األسواق التنافسية واملنافسة
الترويج لالستثمار األجنبي املباشر املوجه
للخارج واالستثمار في البحث والتطوير ورأس
املال البشري

• املنافع العامة
• عوامل خارجية إيجابية

مناطق اقتصادية خاصة

حوافز االستثمار

كشف تفش ي جائحة كوفيد 19-مدى أهمية أن تتمتع سلسلة التوريد باملتانة واملرونة الكافية وأعاد فتح النقاش بشأن مسائل إعادة التوطين ومزاولة األنشطة في مناطق
قريبة جغرافيا وغير مكلفة ماديا وإضفاء الطابع اإلقليمي على سالسل القيمة العاملية .فمن جهة ،يتوقع بعض االقتصاديين املزيد من الصدمات غير املتوقعة ويدعون
إلعادة التفكير في استراتيجيات سالسل القيمة العاملية املعتمدة ،مع التركيز على االحتفاظ باملزيد من املخزون ،وتنويع املوردين ،وجعل سالسل التوريد أقصر .بل إن
بعض صانعي السياسات يدعون الجهات املصنعة في بلدانهم إلعادة إنتاجهم إلى بلدانهم .ومن جهة أخرى ،يجد العديد من رجال األعمال أن مثل هذه الحلول تبالغ في
تبسيط املشكلة .فهذه الدعوات إلعادة التوطين قد تكون مجرد أماني ألن القيام بذلك على نطاق واسع سيتعارض مع املنطق االقتصادي .وتوصلت دراسة استقصائية
أجراها البنك الدولي مؤخرا بشأن الشركات متعددة الجنسيات إلى أن  %37و  %18كانت تنوع مصادرها وقواعد إنتاجها ،على التوالي ،في إطار االستجابة لتحديات كوفيد-
 ،19لكن فئة قليلة نسبيا ( )%14خططت ملزاولة األنشطة في مناطق قريبة جغرافيا وغير مكلفة ماديا أو إعادة التوطين.
ويمكن لعمليات إعادة الهيكلة املحتملة لسالسل القيمة العاملية أن تخلق فرصا لبعض البلدان النامية القريبة من األسواق الرئيسية والتي تتمتع بمزايا نسبية في
القطاعات ذات الصلة وبيئات أعمال مفتوحة ومواتية .ويمكن العتماد مزاولة األنشطة في مناطق قريبة جغرافيا وغير مكلفة ماديا أن يفيد بعض البلدان النامية القريبة
من األسواق الرئيسية ،ولكن قد يتعين على هذه البلدان إثبات قدرتها على تلبية متطلبات الشركات متعددة الجنسيات من حيث الجودة والسرعة والنطاق واملوثوقية في
عناصر سلسلة القيمة التي تدخلها.
املصدر :البنك الدولي ( .)2021eهذا اقتباس من عمل أصلي للبنك الدولي .وتقع مسؤولية اآلراء والرؤى املعبر عنها في االقتباس على عاتق مؤلف أو مؤلفي االقتباس وحدهم وليست معتمدة
من طرف البنك الدولي.
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
القدرات التكنولوجية ،ثمة حاجة لالستثمار في رأس املال البشري ،وزيادة النفقات املخصصة للبحث والتطوير
وحماية حقوق امللكية الفكرية .وأخيرا ،ينبغي اتخاذ تدابير لزيادة الجاهزية ملخاطر سالسل التوريد وتحسين
املرونة في مواجهة هذه املخاطر ،مثل فشل شبكات النقل واالتصاالت ،ومخاطر السوق املالية ،ومخاطر األوبئة
والجوائح ،ومخاطر األمن السيبراني.
ورغم أن قطاع الخدمات قد تأثر بشدة أكثر من قطاع التصنيع خالل الجائحة ،فقد كان القطاع األسرع نموا في
االقتصاد العاملي ،والتجارة في الخدمات نمت بشكل أسرع من التجارة في السلع خالل العقد املاض ي .وإن هناك
تحول كبير في قطاع الخدمات .ففي حين أن نصيب صادرات الخدمات التقليدية ،بما في ذلك السياحة والنقل،
آخذ في التراجع ،تسير صادرات الخدمات الحديثة واألكثر كثافة من حيث التكنولوجيا ،ال سيما تلك املتعلقة
بخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،منحى تصاعدي .وقد تسارع هذا االتجاه مع تفش ي جائحة كوفيد-
 .19وفي هذا الصدد ،تحتاج بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى تنويع قاعدة صادراتها في الخدمات لتستأثر
بحصة أكبر من التجارة العاملية في الخدمات .وقد أدى االعتماد الشديد على قطاعات الخدمات التقليدية إلى
تقلص أكبر في صادرات الخدمات من بلدان املنظمة أثناء الجائحة باملقارنة مع املتوسط العاملي .وإن من شأن
تطوير اقتصاد مبني على الخدمات يتسم بالكفاءة والتنافسية والتجارة في الخدمات في القطاعات الناشئة أن
يسهم بشكل كبير في تحسين األداء التجاري القتصادات منظمة التعاون اإلسالمي.
هناك أيضا فرص للتكامل االقتصادي اإلقليمي .فعلى الرغم من أن بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
تتنافس بسلة منتجات مماثلة في األسواق الدولية ،إال أن هنا ك أوجه تكامل مهمة بين مختلف بلدان املنظمة،
والتي يمكن استغاللها بشكل أفضل في الوضع االقتصادي الراهن .وفي ظل وجود إرادة سياسية قوية ،يمكن أن
يؤدي تطوير سالسل القيمة األقاليمية في بعض الصناعات إلى تحقيق منافع اقتصادية مهمة على شكل إنتاجية
ووفورات الحجم والقدرة التنافسية ،مما من شأنه أن يعزز الفرص الناشئة عن عودة سالسل القيمة العاملية
إلى موطنها وتنويعها .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن ملبادرات التعاون اإلقليمي أن تسهم في تقليل الحواجز التجارية
وزيادة تشجيع اإلنتاج اإلقليمي للمنتجات الحيوية.

3.2

تدفقات رؤوس األموال الدولية والديون الخارجية

تعد تدفقات االستثمار الدولي ،في عالم تحكمه سالسل القيمة العاملية ورأس املال املتنقل ،أمرا محوريا لتحقيق
التنمية املستدامة في البلدان النامية ،بما في ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .ويمكن في ظل الظروف
املناسبة أن يسهم االستثمار األج نبي املباشر في النهوض بالنمو االقتصادي ومستويات املعيشة ،وخلق فرص
العمل ،ونقل التكنولوجيا واملعرفة ،وتسهيل الوصول إلى املدخالت والسلع والخدمات األجنبية ،وتعزيز سالسل
التوريد .ويقيم هذا القسم الفرعي آثار الجائحة على تدفقات رؤوئ األموال الدولية من خالل التركيز على تدفقات
االستثمار األجنبي املباشر وتدفقات استثمارات املحافظ املالية والديون الخارجية.
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
جائحة كوفيد 19-والقطاع املالي الدولي
أثرت الجائحة بصورة كبيرة على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر .فقد أدت عمليات اإلغالق في جميع أنحاء
العالم إلى تراجع املشاريع االستثمارية ،وحطت التوقعات املرتفعة التي تشير الحتمالية تسجيل ركود عاملي من
عزيمة املستثمرين الدوليين ودفعتهم إلى إعادة النظر في جدوى اإلقبال على مشاريع جديدة .ووفقا لتقرير
االستثمار العاملي الصادر عن مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ( ،)UNCTAD, 2021aتراجعت تدفقات
االستثمار األجنبي املباشر العاملي بصورة شديدة في عام  ،2020مسجلة بذلك مستويات مماثلة ملستويات عام
 2005بسبب تداعيات الجائحة .فقد تراجعت بنسبة  ،%34.7أي باتت في حدود  1تريليون دوالر أمريكي بعد أن
كانت تناهز  1.5تريليون دوالر في  ،2019وذلك راجع في املقام األول إلى تراجع التدفقات الواردة إلى البلدان
املتقدمة (الشكل  ،)8.3حيث تراجعت هذه التدفقات بمعدل  %58.3ونزلت بذلك لقيمة  312مليار دوالر
أمريكي ،بينما تراجعت التدفقات الواردة إلى البلدان النامية بنسبة  %12.1فقط لتصل إلى حدود  687مليار
دوالر ،ويعزى ذلك إلى مرونة التدفقات الواردة إلى القارة اآلسيوية .ورغم أنه ليس من املتوقع أن يتراجع أكثر حجم
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية ،تشير التقديرات إلى تسجيل زيادة طفيفة بنسبة تتراوح بين  %10و
 %15خالل عام  ، 2021ورغم ذلك يبقى هذا الرقم في حدود  %25وهو رقم دون املستوى املحقق عام .2019
وباإلضافة إلى ذلكُ ،يقدر أن يسجل هذا التحسن بفضل االقتصادات املتقدمة ،حيث من املتوقع أن تسجل
زيادة بنسبة تتراوح بين  %15و  %20مقارنة بزيادة تتراوح بين  %5و  %10في االقتصادات النامية.
الشكل  :8.3تدفقات االستثمار األجنبي املباشر2019 :
مقابل ( 2020الدوالر األمريكي ،مليار)
2019

2020

114.4

749

999

115

109 ▲9.1%
▲6.0%

▼12.1%
687

120

1,530
▼34.7%

781

الشكل  :9.3إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة
إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي (مليار دوالر أمريكي)

▲2.4%

107.4

110

103.2

106

106.7

102

100

▼58.3%

100.0

95

312

البلدان النامية*

البلدان املتقدمة

105

90

العالم

85
2021ᵖ

املصدر :مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،تقرير االستثمار العاملي
 ،2021الجداول املرفقة * .تشمل أيضا االقتصادات التي تمر بمرحلة
انتقالية ،والتي يصنفها األونكتاد بشكل منفصل.

2020

2019

2018

2017

2016

املصدر :حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى بيانات مستمدة من األونكتاد،
تقرير االستثمار العاملي  ،2021الجداول املرفقة.
مالحظة = P :التوقعات (بناء على اآلفاق اإلقليمية)

واتجه مسار تدفقات االستثمار األجنبي ا ملباشر إلى بلدان املنظمة على شاكلة البلدان النامية وتراجعت بنسبة
 ،%12.5مسجلة بذلك  100مليار دوالر في عام  2020مقارنة بمبلغ  114مليار دوالر في ( 2019الشكل  .)9.3لذلك
أدى مستوى االنكماش املنخفض نسبيا في التدفقات الواردة إلى بلدان املنظمة مقارنة بالتدفقات العاملية إلى
ارتفاع حصتها إلى  %10.0في  ، 2020وهو أعلى معدل مسجل على امتداد العقد املاض ي من الزمن .وبالنظر إلى
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املستقبل ،من املتوقع أن يزيد حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى بلدان املنظمة ،على نفس
نسق التوقعات في البلدان النامية ،بمعدل معتدل يتراوح بين  %2.4و  %9.1في عام  ،2021مع توقع مركزي بنسبة
 ،%6وهذا يوحي بأنها لن تبلغ املستوى املسجل في  2019حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤال )الشكل .)9.3
وتواصل اإلمارات العربية املتحدة ( 19.9مليار دوالر أمريكي) وإندونيسيا ( 18.6مليار دوالر أمريكي) التربع على
رأس قائمة البلدان األكثر استفادة من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوافدة إلى بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي في ( 2020الشكل  .)10.3ومثلت التدفقات الواردة لهذين البلدين ما يقرب من خمس ي إجمالي التدفقات
الوافدة إلى جميع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وتليه ما كل من تركيا ومصر واململكة العربية السعودية ،حيث
فاق حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة في كل منها  5مليارات دوالر .وقد كانت التدفقات إلى هذه
البلدان الخمسة منخفضة مقارنة بحجمها االقتصادي ،حيث بلغت قيمتها  %5.6من الناتج املحلي اإلجمالي في
اإلمارات العربية املتحدة وأقل من  %2في البلدان األخرى .وباملقابل ،سجلت العديد من بلدان املنظمة معدالت
أعلى من حسث نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الناتج املحلي اإلجمالي ،على الرغم من تسجسلها
ملستويات أقل بكثير على مستوى تدفقات االستثمار األجنبي املباش ر الوافدة .وسجلت أعلى املعدالت في غيانا21
( )%31.8وموزمبيق ( )%16.2ولبنان ( )%16.0وموريتانيا ( )%12.0والغابون (( )%11.0الشكل .)10.3
الشكل  :10.3تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي2020 ،
35%
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املصدر :مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،تقرير االستثمار العاملي  ،2021الجداول املرفقة؛ قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق
النقد الدولي ،أبريل  .2021مالحظة :راجع امللحق األول لالطالع على رموز البلدان.

تشير توقعات النمو املتواضعة لعام ً ،2021
وفقا لألونكتاد ( ،)2021aإلى استمرار سطوة حالة عدم اليقين بشأن
وصول الجميع للقاحات ،وظهور طفرات فيروسية ،وتأخيرات في إعادة فتح القطاعات االقتصادية الحيوية.
وتتمثل أبرز العوامل التي من شأنها أن تجسد هذه التوقعات في سرعة وتيرة االنتعاش االقتصادي ،واحتمال
انقشاع أزمة الجائحة ،واآلثار املحتملة لحزم اإلنفاق املخصصة لتحقيق االنتعاش على االستثمار األجنبي
املباشر ،والضغوط املتعلقة بالسياسات .وباإلضافة إلى ذلك ،قد يؤثر االتجاه املتزايد صوب اعتماد سياسة
التوطين في بعض القطاعات مثل األدوية والرعاية الصحية والغذاء ،التي زادت أهميتها في ظل الجائحة ،على
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
تدفقات التجارة الدولية ،وسالسل التوريد العاملية ،وبالتالي على تدفقات رأس املال .وبالتزامن مع ذلك ،من
املمكن تعمل الشركات متعددة الجنسيات ( )MNCsعلى إعادة تموضعها الجغرافي في عملياتها الخارجية على
املدى الطويل حتى يتسنى لها التعامل بشكل أفضل مع األزمات .فقد تلجأ إلى تقصير سالسل القيمة العاملية
الخاصة بها من أجل توفير الحماية لها ضد حاالت اختالل التوازن في سلسلة التوريد ،أو تسعى عوضا عن ذلك
إلى التنويع الجغرافي لتقليل مستوى التعرض للصدمات املحددة النطاق الجغرافي ( .)OECD, 2020cوال شك أن
ترتيبات تغيير األماكن هذه ستسهم في إعادة هيكلة
الجدول  :1.3صافي تدفق االستثمار األجنبي في
تدفقات رأس املال العاملية.
املحافظ املالية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
 2019مقابل ( 2020الدوالر األمريكي ،مليون)
إندونيسيا
اململكة العربية
السعودية
قطر
تركيا
مصر
نيجيريا
ماليزيا
باكستان
جزر املالديف
بنغالديش
أذربيجان
تونس
فلسطين
غينيا
موزمبيق
قرغيزستان
أفغانستان
بروناي
السودان
العراق
سورينام
أوزبكستان
طاجيكستان
جيبوتي
ألبانيا
كازاخستان
املغرب
لبنان
الكويت
املجموع

2019
21,581

2020
4,567

التغير
-17,013

46,089

29,777

-16,312

12,677
3,256
10,394
3,178
3,547
-529
779
84
-180
13
-23
6
10
0
0
0
0
-3
-17
1,346
-73
0
-75
-232
1,200
-2,354
1,459
102,132

2,264
-6,663
2,588
-3,585
2,525
-1,429
174
-189
-259
-31
-45
-12
3
0
0
0
3
8
2
1,389
0
219
341
993
2,491
998
6,833
42,962

-10,413
-9,919
-7,806
-6,764
-1,022
-900
-605
-273
-79
-43
-22
-18
-7
0
0
0
3
11
18
44
74
219
416
1,225
1,292
3,351
5,374
-59,170
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وعلى غرار االستثمارات األجنبية املباشرة ،تأثرت
االستثمارات الخارجية في املحافظ املالية بصورة كبيرة
جراء الجائحة .فمع بداية أزمة كوفيد ،19-واجهت العديد
من البلدان النامية واملتقدمة تدفقات غير مسبوقة نحو
الخارج لالستثمارات في املحافظ املالية ،وما حفز ذلك هو
بيع املستثمرين األجانب ألصول املحافظ املالية ،وهو نمط
معتاد يقوم بموجبه املستثمرون الدوليون بتحويل رأس
املال إلى وطنهم األم أو االستثمار في أصول أكثر أمانا خالل
فترات عدم اليقين ( .)OECD, 2020dففي عام ،2020
وجه جزء كبير من االستثمارات العاملية في املحافظ املالية
إلى الواليات املتحدة ،حيث تجاوز صافي التدفقات إلى البلد
 710مليار دوالر أمريكي ،أي بمعدل أعلى بأربعة أضعاف
مقارنة بالعام السابق.
وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،تشير البيانات املتاحة
الخاصة بـ  27بلدا عضوا إلى أن صافي االستثمارات في
املحافظ املالية قد تراجع بنسبة  %58ليبلغ مبلغا يناهز
 43مليار دوالر أمريكي في عام  ،2020مقارنة بمبلغ 102
مليار دوالر في ( 2019الجدول  .)1.3فقد تراجع حجم صافي
التدفقات الوافدة بنسبة تتراوح بين  %35و  %80في
اململكة العربية السعودية وإندونيسيا ومصر وقطر ،وهي
البلدان التي كانت غنية نسبيا من حيث االستثمارات في
املحافظ املالية في  .2019وفي بعض البلدان األخرى ،مثل
تركيا ونيجيريا ،تحول صافي االستثمارات إلى أرقام سلبية،
وهذا يعني أن حجم مبيعات املستثمرين األجانب ألصول
املحافظ املالية يفوق حجم مشترياتها .أما في باكستان
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وأذربيجان وفلسطين ،حيث كان صافي التدفقات يسجل أصال أرقاما سلبية في  ،2019زاد الوضع سوءا في .2020
وباملقابل ،أبانت كل من الكويت واملغرب وأوزبكستان ،التي استقطبت كل منها ما يتراوح بين  1.2و  1.5مليار دوالر
أمريكي كصافي االستثمارات في املحافظ املالية في  ،2019عن مستويات مرونة أفضل من البلدان األعضاء
األخرى ،بالنظر إلى كونها نجحت في جذب عدد أكبر من املستثمرين في  2020مقارنة بعام  .2019وبالغضافة إلى
ذلك ،نجحت العديد من بلدان املنظمة ،ال سيما لبنان وكازاخستان ،في تحقيق صافي تدفقات إيجابية في ،2020
على عكس العام السابق .وعم وما ،جدير بالذكر أنه من بين بلدان املنظمة ،كانت الكويت البلد املسجل ألعلى
زيادة ( 5.4مليار دوالر أمريكي) في صافي تدفقات االستثمار في املحافظ املالية في  ،2020بينما ظلت اململكة العربية
السعودية البلد االكثر استقطابا للمستثمرين في املحافظ املالية ( 29.8مليار دوالر أمريكي) على الرغم من
التراجع الكبير الذي سجلته في .2020
وعلى الصعيد املالي ،استقبلت العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي عام  2020وهي في وضع هش نسبيا،
إذ أن دينها الخارجي العام كان أصال في مستويات مرتفعة .فقد أدت الجائحة إلى زيادة معدل اإلنفاق العام في ظل
جهود البلدان الحثيثة للتخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية لألزمة .وفي موازاة ذلك ،تراجعت اإليرادات
بسبب الركود االقتصادي ،ال سيما في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع والنفط والسياحة
والتحويالت املالية (راجع اإلطار  .)2.3وفي ظل هذه املعطيات ،تدهورت األرصدة املالية ودفعت بمستويات الدين
في اتجاه آفاق جديدة .وزاد رصيد الدين الخارجي للبلدان األعضاء في املنظمة في عام  2020بمتوسط %5.8
ليسجل بذلك مبلغ  1.9تريليون دوالر أمريكي (الجدول  ،)2.3مقارنة بمتوسط الزيادة البالغ  %5.3في البلدان
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.
الجدول  :2.3رصيد ْ
الدين الخارجي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي
املجموع
املدى البعيد
عام وتضمنه الحكومة
العام
خاص ال يشمل ضمانات
املدى القصير
استخدام االئتمان املقدم من
صندوق النقد الدولي

مليار دوالر
1,787.9
1,469.7
899.0
898.4
570.6
269.7
48.5

1,891.3
1,527.4
980.3
979.7
547.1
291.7
72.3

التغير السنوي
5.8%
4.4%
3.9%
4.1%
9.0%
7.3%
9.0%
7.3%
-4.1%
-0.6%
8.1%
4.8%
10.5%

49.1%

الحصة من اإلجمالي
100.0%
100.0%
80.8%
82.2%
51.8%
50.3%
51.8%
50.3%
28.9%
31.9%
15.4%
15.1%
2.7%

3.8%

املصدر :البنك الدولي ،قاعدة بيانات إحصاءات الديون الدولية ) ]10.10.2021[ (IDSتغطية البيانات 45 :بلدا عضوا في املنظمة مصنفة ضمن
البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

وكانت الزيادة في رصيد الدين الخارجي املجمع لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي مدفوعة بزيادة قدرها  %3.9في
الديون طويلة األجل ،والتي تعد إلى حد بعيد أكبر مكونات الدين الخارجي حجما .فقد ارتفع الدين الخارجي طويل
األجل ،الذي حفزته زيادة قدرها  %9في الدين العام مقابل انخفاض بنسبة  %4.1في الدين الخاص ،بمقدار 57
مليار دوالر أمريكي ليبلغ بذلك أكثر من  1.5تريليون دوالر أمريكي في عام  ،2020أي ما يعادل  %80.8من إجمالي
رصيد الدين الخارجي .بينما بلغت قيمة الدين قصير األجل  292مليار دوالر أمريكي ،بزيادة قدرها  %8.1مقارنة
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بالعام السابق ،وزادت حصته بشكل طفيف لتبلغ  .%15.4وكانت قروض صندوق النقد الدولي ،التي تعتبر أصغر
عنصر في إجمالي رصيد الدين الخارجي ،املكون الذي زاد بشكل نسبي .فباملقارنة مع عام  ،2019زادت الديون
املستحقة لصندوق النقد الدولي بمعدل النصف ( )%49.1لتصل إلى مبلغ  72مليار دوالر أمريكي في ،2020
وتشكل  %3.8من إجمالي رصيد الدين الخارجي.
وتجلت اآلثار غير املتوازنة للجائحة على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كذلك في تزايد معدل املديونية
الخارجية .ويبرز الشكل  11.3أن في نصف البلدان األعضاء الـ ،45التي تتوفر حولها البيانات ،كانت الزيادة في
رصيد الدين الخارجي من رقمين ،حيث بلغ حجمه  %44في أوزبكستان وأكثر من  %30في غينيا وبنين وغينيا بيساو
وأكثر من  %25في النيجر وجزر املالديف وتوغو وكوت ديفوار .وباملقابل ،شهدت سبع بلدان أعضاء ،وهي
الصومال وتركمانستان ولبنان والجزائر وغيانا وتركيا وأذربيجان ،تراجعا في رصيد الدين الخارجي ،ما يعني
تسجيل انخفاض صافي تدفقات الديون إلى هذه البلدان في .2020
الشكل  :11.3التغير في حجم املديونية الخارجية بين  2019و 2020
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املصدر :البنك الدولي ،قاعدة بيانات إحصاءات الديون الدولية )]10.10.2021[ (IDS
مالحظة :راجع امللحق األول لالطالع على رموز البلدان.

وباإلضافة إلى ارتفاع مستويات الديون ،أدت النواتج املتعاقد عليها ملعظم اقتصادات املنظمة في  2020إلى تفاقم
توقعات املديونية ،والتي تجلت في صورة ارتفاع معدل رصيد الدين الخارجي نسبة إلى الدخل القومي اإلجمالي.
ومن أصل  42بلدا مثقال بالديون ،التي تتوفر حولها البيانات ،سجل  26بلدا نراجعا في الدخل القومي اإلجمالي
في  ،2020وظلت معدالت النمو التي حققتها جميع البلدان األخرى ،باستثناء مصر ،في مستويات دون مستويات
الزيادة في الدين الخارجي (الشكل  .)11.3لذلك ارتفع معدل الدين الخارجي نسبة إلى الدخل القومي اإلجمالي
بمقدار  4نقاط مئوية ،في املتوسط ،ليبلغ حجمه  %43.5في  ،2020ليس فقط بسبب زيادة الدين الخارجي ،وإنما
أيضا بسبب تراجع أو ضعف معدل نمو الدخل القومي اإلجمالي.
ُيوتعد لبنان مثاال جيدا لحالة متطرفة في هذا السياق ،حيث زاد معدل الدين نسبة إلى الدخل القومي اإلجمالي
بمستوى عال بلغ  70نقطة مئوية تقريبا على الرغم من تراجع حجم رصيد الدين الخارجي ،وذلك بسبب

86
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االنكماش الحاد في الدخل القومي اإلجمالي .وشههدت كل من غيانا وأذربيجان وتركيا والجزائر وضعا مشابها ،وإن
كان بحدة أقل نسبيا .بينما تراجع معدل الدين نسبة إلى الدخل القومي اإلجمالي فقط في الصومال ومصر،
بفضل االنخفاض الكبير في رصيد الديون مقارنة بالدخل القومي اإلجمالي في الصومال وزيادة أقل في رصيد الدين
مقارنة بالزيادة في الدخل القومي اإلجمالي في مصر .ولحدود عام  ،2020تعدى حجم الدين الخارجي معدل الدخل
القومي اإلجمالي في خمس بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،حيث بلغ معدل الدين نسبة إلى الدخل
القومي اإلجمالي مستوى عال جدا بلغ  %212في لبنان ،و  %154في موزمبيق ،و  %117في قيرغيزستان ،و %107
في تونس ،و  %105في كازاخستان.
تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
من أجل دعم البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل الفقيرة والهشة في إدارة اآلثار السلبية لجائحة كوفيد،19-
أطلقت مجموعة العشرين ( )G-20مبادرة تعليق سداد خدمة الدين ( )DSSIفي أبريل  .2020عرضت املبادرة على
 73بلدا صنفته املؤسسة الدولية للتنمية ( ) IDAكجهة تستحق الدعم ومجموعة من البلدان األقل تقدما
التعليق املؤقت لسداد الديون املستحقة للدائنين الثنائيين الرسميين .وحددت فترة التعليق في البداية
اإلطار  :2.3تدفقات املعونة العاملية والتحويالت خالل الجائحة
أدى الجائحة إلى محدودية وصول البلدان واألفراد منخفض ي الدخل إلى املوارد الالزمة ملكافحة األزمة ،ويتجلى ذلك في عدد من األمور مثل اآلثار التي طالت
تدفقات املعونة واالستثمارات والتحويالت ( .)UN, 2021dفقد فقدت ما يقدر بنحو  114مليون وظيفة وعاد حوالي  120مليون شخص من جديد لدوامة
الفقر املدقع .ولتجاوز هذه األزمة التاريخية ،تم تعبئة حوالي  16تريليون دوالر أمريكي من أموال التحفيز والتعافي على مستوى العالم لتجنب حدوث آثار
أكثر حدة ،لكن تم إنفاق أقل من  %20من هذا املبلغ في البلدان النامية.
ومن حيث املساعدة اإلنمائية الرسمية ( )ODAاملقدمة من قبل الدول األعضاء في لجنة املساعدة اإلنمائية () ،DACفقد بلغت  161.2مليار دوالر أمريكي في
 ،2020بزيادة  %3.5فقط بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام  .2019ويمكن تفسير الزيادة ب دعم أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية لجهود التعافي الشامل على
الصعيد العاملي في ظل تفش ي الجائحة ،وجزئيا بسبب زيادة حجم اإلقراض السيادي الثنائي من قبل بعض األعضاء املانحين للقروض .وباإلضافة إلى ذلك،
تمكنت بعض الجهات من تعبئة تمويل إضافي بسرعة لدعم البلدان النامية التي تمر بظروف استثنائية .ولم يمثل إجمالي أرقام املساعدة اإلنمائية الرسمية
في  2020سوى  %0.32من مجموع الدخل القومي اإلجمالي ألعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية ،وهو رقم أقل بكثير من هدف األمم املتحدة املتمثل في %0.7
من الدخل القومي اإلجمالي (.)OECD, 2021m
وتعتبر التحويالت مصدرا هاما للدخل لألسر املستقبلة لها في البلدان النامية .وتستأثر التحويالت بأكثر من  %5من الناتج املحلي اإلجمالي ملا ال يقل عن 60
بلدا من الدول املنخفضة واملتوسطة الدخل .وتعتمد أسر املهاجرين في بلدانهم األصلية على التحويالت الواردة لتوفير الضروريات األساسية مثل شراء
الطعام ودفع تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية .لذلك فإن لتراجع حجم التحويالت املالية آثار مضاعفة على االقتصادات واملجتمعات املحلية
بأكملها ،مما يؤدي إلى انخفاض االستثمار اإلنتاجي ،واإلنفاق االستهالكي ،والوصول إلى التعليم والخدمات الصحية.
وتشير التقديرات إلى أن التحويالت ستتراجع بنسبة  %7.2لتصل إلى  508مليار دوالر أمريكي في  ،2020ومن املحتمل أن تتقلص بنسبة  %7.5إضافية في
 2021نظرا لكون الجائحة لم تنتهي بعد .وتواصلت الفوارق الكبيرة بين املناطق الفرعية في  .2020فبينما ظل حجم التحويالت في  2020في نفس مستوى
عام  2019في منطقة أمريكا الالتينية وبحر الكاريبي بحلول نهاية العام ،تراجع بنسبة  %16في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ( KNOMAD, 2021; UN,
.)2021d
وفي عام  ،2020كانت ثالثة عوامل رئيسية هي الدافع وراء تراجع التحويالت )1( :زيادة معدل البطالة بين صفوف العمال املهاجرين )2( ،فرض قيود على
دخول العمالة املهاجرة الجديدة ،و ( )3فرض قيود على الوصول املادي إلى مقدمي التحويالت خالل فترة اإلغالق ( .)Reality of Aid Network, 2021وفي
عام  ،2020استمرت التكلفة املرتفعة إلرسال التحويالت املالية .فقد بلغ متوسط تكلفة تحويل  200دوالر أمريكي  %6.5من قيمتها بنهاية عام  .2020وال تزال
التكاليف عالية في أفريقيا جنوب الصحراء ،بنسبة .)UN, 2021( %8.2
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
للمدفوعات املستحقة من  1مايو إلى  31ديسمبر  ،2020لكن تم تمديدها الحقا لتغطي الفترة املمتدة حتى نهاية
ديسمبر  .)World Bank, 2021b( 2021ويشترط في الجهات املقترضة ضم مبادرة تعليق سداد خدمة الدين:
 استخدام املوارد املحررة لإلنفاق املتعلق باالستجابة لألزمات،


اإلفصاح عن جميع ديون القطاع العام ،و

 التوقف عن التعاقد ألجل ديون جديدة غير ميسرة خالل فترة التعليق ،باستثناء االتفاقيات املبرمة
ضمن نطاق املبادرة ،أو بناء على الحدود املتفق عليها بموجب سياسة صندوق النقد الدولي لحد
الديون أو سياسة البنك الدولي لتمويل التنمية املستدامة.
ومن بين  73دولة مستحقة للدعم حسب تقدير مبادرة تعليق سداد خدمة الدين ( ،)DSSIهناك  29بلدا عضوا
في منظمة التعاون اإلسالمي ،و  23منها منخرطة في املبادرة .وتشير التقديرات إلى أن بلدان املنظمة املنخرطة في
املبادرة ستوفر ما يزيد عن  9مليار دوالر أمريكي في إطار هذه املبادرة خالل الفترة املمتدة من مايو  2020إلى
ديسمبر  . 2021ويقدر أن يبلغ حجم املدخرات املحتملة إلى أكثر من  %4من الناتج املحلي اإلجمالي في جيبوتي
وجزر املالديف (الشكل .)12.3
الشكل :12.3بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املؤهلة لالستفادة من مبادرة تعليق سداد خدمة الدين :تقديرات التوفير املحتمل
للمبادرة (مايو  - 2020ديسمبر )2021
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املصدر :البنك الدولي ،كوفيد :19-مبادرة تعليق سداد خدمة الدين [ 05نوفمبر ]2021
مالحظة * :غير منخرطة في مبادرة تعليق سداد خدمة الدين .راجع امللحق األول لالطالع على رموز البلدان.

وباإلضافة إلى ذلك ،لتحرير املوارد لتلبية االحتياجات االستثنائية مليزان املدفوعات الناتجة عن الجائحة ،قدم
صندوق النقد الدولي بدوره إعفاء من خدمة الديون لـ  31دولة ضعيفة من خالل الصندوق االستئماني الحتواء
الكوارث وتخفيف أعباء الديون ( ،)CCRTو  17منها أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (الشكل  .)13.3وبلغ
حجم اإلعفاء من خدمة الديون لهذه البلدان األعضاء ما يقرب من  513.8مليون دوالر أمريكي ،وهو ما يمثل
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 %60من إجمالي اإلعفاء من الديون املعتمد بموجب
الشرائح األربع للصندوق االستئماني الحتواء الكوارث
وتخفيف أعباء الديون لخدمة الديون املستحقة خالل
الفترة املمتدة من  13أبريل  2020حتى  10يناير .2022

الشكل  :13.3تخفيف خدمة الديون من الصندوق االستئماني
الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لصالح بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي (أبريل  - 2020يناير )2022
مليون دوالر
80

توصيات متعلقة بالسياسات

70

60

بهدف تعزيز االستثمار األجنبي املباشر ،من شأن
التشجيع على االستثمار وتسهيله وتقديم حوافز
40
متعلقة به أن يساعد البلدان على استقطاب مستويات
30
أعلى من االستثمار األجنبي املباشر .ورغم كون مسألة
20
تعزيز قدرات وكاالت الترويج لالستثمار ،التي تلعب دورا
10
حاسما في هذه املجاالت ،من القضايا الجوهرية ،إال أن
0
األطر القانونية واملتعلقة بالسياسات املالئمة مطلوبة
أيضا لتسهيل االستثمارات واستبقائها على نحو فعال،
املصدر :املصدر :صندوق النقد الدولي ،املساعدة املالية وتخفيف عبء
الديون في ظل جائحة كوفيد 9[ 19-نوفمبر .]2021
أي على الحكومات السعي لخلق بيئة مواتية لالستثمار.
مالحظة :املبالغ محسوبة باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي /حقوق
لكن بالنظر إلى تحديات التنمية املستدامة القائمة
السحب الخاصة يوم املوافقة ،وتعرض ألغراض توضيحية .راجع امللحق
األول لالطالع على رموز البلدان.
اليوم ،يتعين على هذه الجهود تحقيق توازن بين
األولويات املتضاربة للسياسات التقليدية املوجهة نحو املستثمر واملكونات االجتماعية واالقتصادية والبيئية
للتنمية املستدامة .وبعبارة أخرى ،ال ينبغي للفرص الجذابة املقدمة للمستثمرين األجانب أن تقوض أهداف
التنمية املستدامة بسبب املنافسة الدولية على االستثمار األجنبي املباشر .وبحكم األزمة الصحية املستمرة
الناجمة عن الجائحة ،ينبغي بذل جهود خاصة لجذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة في قطاع الصحة
لتعزيز قدرات االستجابة في هذا القطاع.
50
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ومن ناحية أخرى ،أخذ االستثمار الدولي يتعافى من تداعيات الجائحة ،لكن الحذ ال يزال يتربص باملستثمرين في
قراراتهم املتعلقة باالستثمار في الخارج .فهم يرجحون فب الوقت الراهن إعطاء األولوية لالستدامة واملرونة
لتجنب الصدمات املستقبلية املحتملة في سالسل التوريد العاملية .لذلك على البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي االستعداد إلعادة هيكلة شبكات اإلنتاج الدولية من خالل إعادة التوطين أو األقلمة أو التنويع وتسخير
إمكاناتها لالستفادة من هذه العملية.
وعلى جانب آخر ،من الواضح أن التدابير املتخذة حتى اآلن لحل مشاكل الديون غير كافية وال تزال هناك تحديات
قائمة لضمان عدم بلوغ أعباء الديون إلى مستويات ال يمكن تحملها .وبالنظر إلى األوضاع الخاصة بكل بلد ،ال
سيما من حيث تركيبة ديونها ،فإن إشراك الجهات الدائنة الخاصة في هذه التدابير مسألة غاية في األهمية.
فالبلدان التي تأخذ قروضها في الغالب من القطاع الخاص تواجه تحديات ومخاطر مختلفة .فتشير بعض
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
املعطيات إلى أنه نظرا لعدم انخراط الجهات الدائنة من القطتع الخاص في مبادرة تعليق سداد خدمة الدين،
اختارت بعض البلدان النامية االنسحاب من هذه البرامج خوفا من تراجع جدارتها االئتمانية (.)OECD, 2021i
وباتت مسألة تعزيز إدارة الديون واملالية العامة تحظى بأهمية أكبر في ظل الظروف التي تفرضها الجائحة .فمن
خالل املمارسات السليمة إلدارة الديون ،يتعين على البلدان الحرص على أن يكون مستوى ومعدل نمو الدين
العام في نطاق التحمل ،ويمكن خدمتهما في ظل هذه الظروف غير املواتية.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال تزال هناك مخاوف متعلقة بكون غياب ما يكفي من الشفافية بشأن حجم وبنية الديون
يعيق اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير شروط تخفيفية على عبء الديون .وتعد البيانات الشاملة والدقيقة
بخصوص الدين العام عنصرا ال غنى عنه بالنسبة للجهات الدائنة التخاذ قرارات مستنيرة بشأن سياسات
الديون ،وبالنسبة للقطاع العام إلدارة املخاطر املالية على نحو أفضل.
وإلى جانب تخفيف عبء الديون ،ثمة حاجة إلى عمل منسق على الصعيد الدولي وبذل الجهات املقرضة والدائنة
واملانحة لجهود في سبيل تعزيز القدرة على تحمل أعباء الديون على املدى الطويل .وينبغي في هذا االمر التركيز
على توفير ما يكفي من السيولة وتخفيف عبء الديون على البلدان التي تحتاجها ،من خالل ،على سبيل املثال
ال الحصر ،ضمان االقتراض الحصيف وتقديم التمويل امليسر املناسب .وفي الوقت ذاته ،ينبغي لبلدان منظمة
التعاون اإلسالمي التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع صادراتها مع السعي إلى تعزيز مستوى
الوصول إلى األسواق في البلدان املتقدمة.

3.3

السياحة الدولية

تعتبر السياحة الدولية من أهم األنشطة االقتصادية ومصدرا هاما إليرادات العمالت األجنبية وتحقيق النمو
االقتصادي وخلق فرص العمل في العديد من البلدان املتقدمة والنامية بما في ذلك بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي .وقبل تفش ي جائحة كوفيد ،19-أنتج قطاع السياحة حوالي  %10.4من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي
( 9.2تريليون دوالر أمريكي) و  %10.6من جميع الوظائف ( 334مليون) في عام  .)WTTC, 2021( 2019وساهم
قطاع السياحة في خلق وظيفة واحدة من كل أربع وظائف جديدة في جميع أنحاء العالم قبل انتشار الجائحة.
ونظرا لكون قطاع السياحة يتوفر على روابط مباشرة وغير مباشرة مع  185نشاطا على جانب العرض في
االقتصاد ،فإن صدمة مثل تفش ي الجائحة من شأنها أن تؤثر على سلسلة من األنشطة االقتصادية بدءا بالنقل
وحتى أصحاب الفنادق (.)OECD, 2020e
وعلى هذا األساس ،يقدم هذا القسم الفرعي ،في األول ،تقييما فيما يتعلق بآثار جائحة كوفيد 19-على السياحة
الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .ثانيا ،يستعرض عددا مختارا من سياسات وتدابير بلدان املنظمة
التي تهد ف إلى التخفيف من آثار الجائحة .ويخلص القسم الفرعي بعرض عدد من التوصيات املتعلقة بالسياسة
العامة.
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آثارجائحة كوفيد19-
أدى اإلعالن عن جائحة كوفيد 19-يوم  11مارس  2020من قبل منظمة الصحة العاملية ( )WHOإلى موجة من
القيود املفروضة على السفر بأشكال وكثافة مختلف ة وضعت قطاع السياحة في موقف صعب .ونتيجة لذلك،
بدأت أكبر أزمة في تاريخ قطاع السياحة منذ الحرب العاملية الثانية في عام  .2020إذ انخفض عدد السياح
الوافدين إلى جميع أنحاء العالم بنسبة  %72.8عام  2020باملقارنة مع  ،2019مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو
 1.3تريليون دوالر أمريكي في عائدات الصادرات .وانخفضت عائدات السياحة بنسبة  %64في UNWTO, ( 2020
 .)2021aوأشارت منظمة السياحة العاملية ( )2020إلى أنه بسبب جائحة كوفيد ،19-خسر قطاع السياحة
العاملي ما يعادل خمس حتى سبع سنوات من النمو وسيتطلبه عدة سنوات للوصول إلى مستويات ما قبل
الجائحة.
تأثر قطاع السياحة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير جراء تداعيات الجائحة .فقد أدت اآلثار
املدمرة للجائحة ،التي قوضت الثقة في السفر الدولي ،وتدابير االحتواء الصارمة املعمول بها (مثل حظر التجول،
واإلغالق ،وإغالق الحدود ،وإلغاء الرحالت ال جوية الدولية) إلى خسائر كبيرة من حيث عدد السياح الوافدين
وعائدات السياحة.
وفي هذا السياق ،يعرض الشكل  14.3توقعات تخص بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حول عدد الوافدين من
السياح الدوليين وعائدات السياحة بناء على سيناريوهين .يفترض السيناريو األساس ي عدم وجود جائحة كوفيد-
 ،19بحيث اتبعت بلدان املنظمة في  2020نفس النمط اإليجابي املسجل خالل فترة  2019-2017من حيث عدد
الوافدين من السياح وإيرادات السياحة .ويفترض السيناريو األول أن كوفيد 19-ضرب قطاع السياحة في بلدان
املنظمة بنفس القدر على غرار باقي العالم .وبناء على ذلك ،من املتوقع أن تستضيف دول منظمة التعاون
اإلسالمي  70.4مليون سائح دولي بدال من  277.8مليون املتوقعة كأساس في  .2020ويترجم هذا إلى خسارة
محتملة بقيمة  155.5مليار دوالر أمريكي في عائدات السياحة في مجموعة بلدان املنظمة .وبعبارة أخرى ،حرمت
الجائحة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من توليد  233.3مليار دوالر أمريكي من عائدات السياحة ،والظروف
السائدة سمحت لها فقط بجمع  77.8مليار دوالر أمريكي كإيرادات من السياحة في .2020
ُ
باملقارنة مع عام  ،2019قدر أن تستقطب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،كمجموعة ،السياح الدوليين بنسبة
أقل بمعدل  %72.8وتكسب عائدات أقل عن املعتاد بنسبة  ،%64وفقا للسيناريو األول (الشكل  .)14.3وهذه
األرقام تبدو واقعية .كما كشفت البيانات املؤقتة التي أبلغت عنها منظمة السياحة العاملية ( )a2021لعدد من
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أن عدد السياح الوافدين ،في املتوسط ،قد انخفض بنسبة  %72.3وانخفضت
اإليرادات ،في املتوسط ،بنسبة  %64.8في  2020باملقارنة مع ( 2019الشكل  .)15.3ومع ذلك ،توجد فوارق واسعة
على مستوى كل دولة على حدة .فمن حيث السياح الوافدين ،تجاوز حجم االنخفاض  %75في كل من ماليزيا
وتونس واملغرب واململكة العربية السعودية .وكان االنخفاض في عائدات السياحة أكثر من  %80في كل من بروناي
دار السالم وأذربيجان وكازاخستان وإندونيسيا في .2020
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
الشكل  :14.3السياح الدوليون الوافدون (باملاليين ،يسار) و عائدات السياحة الدولية (بماليير الدوالرات ،يمين) في بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي
عدد الو افدين

العائدات
سيناريو األساس :بدون كوفيد19-
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المصدر :حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى بيانات منظمة السياحة العالمية (باروميتر مايو  )2021التي تغطي  45بلدا في منظمة التعاون اإلسالمي * .يستخدم السيناريو
األساسي قيم االتجاه خالل فترة  2019-2017لتقدير  * .2020يستخدم التقدير الوارد في السيناريو  1المتوسطات العالمية لمنظمة السياحة العالمية والتي تبلغ % 72.8
كنسبة انخفاض في عدد الوافدين و  %64كنسبة انخفاض في العائدات.

وسجلت صورة قاتمة مماثلة في األنشطة السياحية البينية في منظمة التعاون اإلسالمي عام  .2020ويشير
سيسرك إلى أنه من املقدر أن تسجل عائدات السياحة البينية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خسارة محتملة
تقدر بمبلغ  56.6مليار دوالر أمريكي وتراجع عدد بحجم  89مليون سائح فيما بين بلدان املنظمة في .2020
أدت االضطرابات الشديدة في قطاع السياحة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في  2020إلى انخفاض مساهمة
السياحة في التوظيف والناتج املحلي اإلجمالي .وفي عام  ،2020تراجع متوسط مساهمة السياحة في العمالة في
بلدان املنظمة من  %7.5املسجل في  2019إلى  %6.2في  ،2020وهو ما يمثل خسارة تقدر بـ 8.6مليون وظيفة.
وعلى نفس املنوال ،انخفضت مساهمة أنشطة السفر والسياحة في الناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة املنظمة من
 %8.1املسجلة في  2019إلى  %4.3في  .)SESRIC, 2021b( 2020وبلغ الحجم التقديري للخسارة في الناتج املحلي
اإلجمالي الناتج عن قطاع السفر والسياحة مبلغ  292.6مليار دوالر أمريكي في  2020في بلدان املنظمة ،ويرجع
ذلك أساسا إلى مجموعة التدابير املتخذة الحتواء انتشار الفيروس.
وتشير دراسة استقصائية ورد ذكرها في تقرير منظمة السياحة العاملية ( )2021aأن غالبية الخبراء الدوليين
( %48من الجهات املجيبة) يتوقعون أن تصل السياحة الدولية في بلدانهم إلى مستويات ما قبل الجائحة املسجلة
عام  2019بحلول عام  2024أو في وقت الحق .ويتوقع حوالي  %37منهم إمكانية تحقيق ذلك بحلول عام .2023
وفي هذا الصدد ،يبدو أن وتيرة التعافي بطيئة .لكن من شأن عدد من العوامل ،مثل سرعة نشر اللقاحات وتنسيق
الجهود بين البلدان بخصوص سياسة السياحة ،أن تؤثر على وتيرة التعافي في قطاع السياحة في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي.
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
الشكل  :15.3تراجع السياح الوافدين (يسار) وإيرادات السياحة (يمين) في بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ( 2020مقابل
)2019
التراجع في العائدات ()%

التراجع في عدد الوافدين ()%
بروناي
أذربيجان
كازاخستان
إندونيسيا
أوزبكستان
األردن
السعودية
سورينام
أوغندا
مصر
تركيا
م/ 17 .املنظمة
موزمبيق
العالم
تونس
املغرب
بنغالديش
دولة قطر
باكستان

93.1%
83.0%
81.4%
80.4%
76.7%
75.6%
75.4%
69.8%
66.6%
66.2%
65.7%
64.8%
64.3%
64.0%
60.3%
53.2%
44.1%
34.5%
11.3%
100%
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املصدر :منظمة السياحة العاملية ،البيانات املؤقتة الواردة في مقياس السياحة العاملي ،مايو .2021

تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
طورت عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ونفذت مجموعة كبيرة من السياسات للتخفيف من اآلثار
السلبية للجائحة على قطاع السياحة ،ودعم الفاعلين في املجال ،واستئناف األنشطة السياحية.
خالل فترة الجائحة ،وفي ظل القيود الدولية املفروضة على السفر ،أولت العديد من البلدان في جميع أنحاء
العالم اهتماما خاصا ألنشطة السياحة املحلية كطريقة بديلة للحفاظ على نشاط قطاع السياحة وإنعاشه
( .) UNCTAD, 2021bوقد حذت العديد من بلدان املنظمة ،مثل أوغندا وماليزيا واألردن حذوها ونظمت عدة
حمالت لتعزيز السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة والنمو االقتصادي بشكل عام.
وبما أن تفش ي الجائحة يعتبر من أكبر األزمات في قطاع السياحة ،أنشأت العديد من بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي مثل الجزائر واململكة العربية السعودية وبنغالديش آلية /فريقا داخليا معنيا باألزمات على مستوى
وزارة السياحة بهدف إدارة اآلثار السلبية لكوفيد 19-على القطاع .وعملت بعض بلدان املنظمة أيضا على تشكيل
فرق إدارة األزمات املسؤولة عن إحياء قطاع السياحة في بلدانهم .فعلى سبيل املثال ،أنشأت وزارة السياحة واآلثار
في فلسطين "فرقة عمل إنعاش السياحة الفلسطينية" التي تضم أعضاء من الوزارة وجمعيات القطاع الخاص
والتي تتبنى عددا من األهداف ملعالجة األزمة.
وعملت العديد من بلدان املنظمة ،مثل تركيا والجزائر وبنغالديش ،على تطوير وتنفيذ بعض اإلجراءات ذات
الصلة بالبروتوكول الصحي التي تستهدف قطاع السياحة .وعلى سبيل املثال ،قامت وزارة السياحة والحرف
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
اليدوية والعمل األسري في الجزائر بتطوير وإصدار "بروتوكوالت صحية بشأن كوفيد "19-لتوجيه عملية إعادة
فتح القطاع بشكل آمن .وفي اتجاه مماثل ،في أغسطس  ،2020أعدت وزارة السياحة في اململكة العربية السعودية
وثيقة حول "البروتوكوالت الوقائية ملنشآت اإليواء السياحي" للحد من انتشار الفيروس وضمان بيئة صحية
للزوار والعاملين .وبدأت تركيا "برنامج شهادة السياحة اآلمنة" الذي يحدد وينصح بسلسلة واسعة من اإلجراءات
التي يتعين اتخاذها من أجل املؤسسات السياحية.
وللتخفيف من حدة اآلثار االقتصادية لجائجة كوفيد 19-على الجها ت الفاعلة في قطاع السياحة ،طورت العديد
من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،بما في ذلك ماليزيا وتركيا وفلسطين واألردن وأوزبكستان ومصر والبحرين،
حزم دعم وتحفيز شاملة .وشملت إجراءات متعلقة بالسياسات املالية والنقدية تتمثل في إعفاءات أو تأجيالت
ضريبية ،وإعانات ،وتغطية مساهمات الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع ،وتوفير خطوط إقراض بدون
فوائد أو فائدة منخفضة لدعم املنشآت ( .) SESRIC, 2021bوعلى سبيل املثال ،قررت فلسطين تقديم إعفاء
للمنشآت السياحية من رسوم الترخيص لعام  2020وإعادة  %50من مستحقات ضريبة القيمة املضافة ()VAT
لجميع املؤسسات السياحية لدى وزارة املالية .وعلى وجه الخصوص ،في عدد من بلدان املنظمة ،مثل تركيا
وماليزيا والكويت ،استهدفت هذه اإلجراءات بشكل خاص املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي تمثل أكثر من %80
من املؤسسات ذات القدرات املحدودة ملواجهة مثل هذه األزمة املدمرة.
واعتمدت العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حزما تحفيزية ملساعدة كيانات األعمال التجارية التي تخلق
فرص عمل والتقليص من إمكانية فقدان الوظائف في هذا القطاع .فعلى سبيل املثال ،قررت اململكة العربية
السعودية دفع  %60من رواتب عمال القطاع الخاص املتأثرين بفيروس كورونا .كما تم اإلعالن عن حزمة
لشبكات األمان االجتماعي بقيمة  4.5مليار دوالر أمريكي لدعم العمالة في البالد .وفي ماليزيا ،تم تقديم مساعدة
مالية شهرية بقيمة  137دوالرا أمريكيا للعمال الذين أجبروا على أخذ إجازة غير مدفوعة األجر ملدة تصل إلى 6
أشهر .وقد شرعت بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في توفير بعض اإلعانات والحوافز لتشجيع الفاعلين في
قطاع السياحة .فعلى سبيل املثال ،بدأت أوزبكستان في تقديم إعانات إضافية ملنظمي الرحالت السياحية ووكالء
السفر .وتتلقى الشركات  15دوالرا أمريكيا عن كل سائح أجنبي يتم إحضاره.
كما طورت بعض بلدان املنظمة استراتيجيات بديلة تتعلق بالتلقيح من أجل استئناف األنشطة السياحية ،مثل
إعطاء التلقيح عند الوصول .وطورت جزر املالديف استراتيجية ( V3التي تعني "الزيارة والتلقيح واإلجازة") ،وهذا
ما سيمكن البلد من استئناف أنشطة السياحة الدولية ،وجذب املزيد من الزوار الدوليين ،وإتاحة الفرصة
للتلقيح أثناء إقامتهم في جزر املالديف.

التوصيات املتعلقة بالسياسات من أجل التعافي املستدام
باعتبارها أكبر أزمة في تاريخ قطاع السياحة منذ الحرب العاملية الثانية ،استعادت الجائحة املكاسب التي تحققت
خالل العقد املاض ي مثل ما يتعلق بعدد الوافدين من السياح الدوليين وعائدات السياحة ،وأنشطة السياحة
البينية ،وخلق فرص العمل ،واملساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي .وبالتالي،
مع تفش ي الجائحة عام  ،2020استضافت بلدان املنظمة ،كمجموعة 207.4 ،مليون سائح دولي أقل مما أدى إلى
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
خسارة محتملة بقيمة  155.5مليار دوالر أمريكي من حيث عائدات السياحة (عائدات النقد األجنبي).وعلى الرغم
من وجود فوارق إقليمية وتباين على مستوى أداء كل دولة على حدة ،استمر قطاع السياحة في املعاناة على مدى
عامي  2020و  2021في العديد من بلدان املنظمة.
وتشير التوقعات إلى أنه من املنتظر أن تؤثر الجائحة على القطاع في السنوات القليلة القادمة .لذلك من
الضروري مواصلة تنفيذ التدابير والسياسات لدعم الجهات الفاعلة في السياحة وضمان استدامة العمليات.
وفي ظل هذه الصورة ،من شأن االستثمار في تنويع األنشطة السياحية واألسواق املتخصصة مثل السياحة
اإلسالمية والسياحة البيئية والسياحة العالجية أن يحقق عددا من الفوائد مثل زيادة القيمة املضافة في القطاع.
فعلى سبيل املثال ،حددت األردن مؤخرا السياحة العالجية وسياحة التصوير باعتبارهما سوقين متخصصتين
تستوجبان التطوير (.)UNWTO, 2021b
وتظل استعادة الثقة في هذا القطاع أمرا بالغ األهمية ،وسيستغرق إقناع األشخاص ببدء السفر دوليا بعض
الوقت .وفي هذا السياق ،يقوم عدد متزايد من الوجهات بوضع تدابير مختلفة بما في ذلك بروتوكوالت السالمة
والنظافة ،والترويج للسياحة الداخلية وإنشاء ممرات سفر لضمان استئناف آمن للسياحة .وعليه ،توص ى بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي بمتابعة التطورات الدولية مثل مبادرة "ختم السفر اآلمن" الصادرة عن املجلس العاملي
للسفر والسياحة ( .)WTTCوعلى سبيل املثال ،شكلت اململكة العربية السعودية إحدى البلدان األولى في منظمة
التعاون اإلسالمي التي اعتمدت بروتوكوالت السالمة والصحة العاملية الخاصة بمركز التجارة العاملي التي حصلت
على ختم السفر اآلمن .ومن شأن تسريع عملية التلقيح أن يؤدي إلى استعادة بلدان املنظمة لثقة الزوار وتسهيل
تخفيف القيود املقروضة على السفر .وبهذه الطريقة يمكنها تعويض خسائرها بسرعة.
في النهاية ،األمر عبارة عن مزيج من العوامل مثل توفر آليات عامة فعالة ،وموارد مالية والتأهب لالستجابة
لألزمات ،وهي عناصر تحدد كيف وإلى أي مدى يمكن لكل دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي االستجابة
بنجاح والتعافي من األزمة غير املسبوقة التي ألحقت أضرارا بليغة بالجهات الفاعلة في قطاع السياحة .ومع توافر
اللقاحات ضد كوفيد ،19-بدأت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،على غرار بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم،
في استخدام الحل السحري ملكافحة الوباء واستئناف أنشطة السياحة الدولية.
وهناك ارتباط وثيق بين التدابير الوقائية ذات الصلة بالصحة والسياسات السياحية في أعقاب الجائحة .فعلى
سبيل املثال ،بمجرد أن تتمكن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من زيادة نسبة السكان امللقحين بسرعة ،فمن
املرجح أن تستأنف أنشطة السياحة الدولية وتتعافى في أقرب وقت ممكن .وفي هذا الصدد ،يعد ضمان التنسيق
الفعال من خالل اآلليات القائمة بين مختلف السلطات مثل وزارتي الصحة والسياحة في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي أمرا ضروريا للتخفيف من التحديات التي يواجهها أصحاب املصلحة في قطاع السياحة.
وستلعب جودة البنية التحتية واملوارد البشرية ووجود إرادة سياسية قوية دورا جوهريا في االستجابة الحتياجات
قطاع السياحة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وفي هذا السياق ،االستثمار في البنية التحتية املادية (مثل
ُعدة النظافة ،والفحصُ ،
وعدة اختبار كوفيد 19-السريعة) والرفع من مستوى قدرات املوظفين من خالل تقديم
برامج تدريبية بهدف تزويدهم ببروتوكوالت الصحة والنظافة الجديدة املتعلقة بـكوفيد 19-من شأنهما مساعدة
بلدان املنظمة على أن تصبح أكثر قدرة على املنافسة في قطاع السياحة الدولية.
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وتعتبر الجائحة من أكبر األزمات في تاريخ قطاع السياحة ،بحيث أنشأت العديد من بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي مثل الجزائر واململكة العربية السعودية وبنغالديش آلية /فريقا داخليا معنيا باألزمات على مستوى
وزارة السياحة بهدف إدارة اآلثار السلبية لكوفيد 19-على القطاع.وفي مرحلة ما بعد الجائحة ،يوص ى أيضا بأن
تنظر جميع بلدان املنظمة في إنشاء مثل هذه الفرق املتخصصة واملدربة في وزاراتها لبناء القدرة على الصمود
أمام الصدمات املستقبلية (مثل الكوارث والحوادث) والتعامل مع األزمات في الوقت املناسب .كما أن تزويد هذه
الفرق باملعرفة والعمل على سيناريوهات مختلفة لألزمات التي يمكن أن تضرب قطاع السياحة من شأنه أن
يساعد على زيادة مرونة وتأهب الجهات الفاعلة في قطاع السياحة في بلدان املنظمة وكذلك تقليل اآلثار السلبية
املحتملة للصدمات املستقبلية.
لقد سلطت الجائحة الضوء على األهمية الكبيرة لالستثمار في الرقمنة سواء كان ذلك في قطاع التعليم أو الصحة
أو السياحة .ومن املحتمل أن تكون الرقمنة والحلول االفتراضية أكثر هيمنة في حقبة ما بعد الجائحة .ففي قطاع
السياحة ،بدأ عدد متزايد من البلدان في استخدام حلول التسويق والترويج عبر اإلنترنت على نطاق واسع في
حمالتهم السياحية أثناء الجائحة ،حيث ال يمكن إجراء الفعاليات الفعلية مثل األسواق واملعارض السياحية.
ومع ذلك ،ال تتمتع جميع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بإمكانية الوصول إلى مثل هذه األدوات عبر اإلنترنت
وال تتوفر على عدد كاف من املوظفين املدربين .ولتحقيق هذه الغاية ،يتعين على بلدان املنظمة زيادة االستثمار
في الرقمنة في مجال السياحة .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تزويد موظفي الكيانات السياحية املعنية باملعارف
واملهارات املتعلقة بكيفية استخدام وإدارة التقنيات الجديدة .بحيث سيؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها التنافسية في
مجال السياحة الدولية مع جعل القطاع فيها أكثر مرونة.
ومن املهم لدول منظمة التعاون اإلسالمي االستثمار في تنويع املنتجات السياحية بالتركيز على بعض األسواق
املتخصصة مثل السياحة اإلسالمية والسياحة البيئية والسياحة العالجية أثناء وبعد الجائحة .كما سيساعد
تنويع األنشطة السياحية فيها على استضافة املزيد من الزوار الدوليين من خالل توسيع قاعدة السياح املحتملين
واملساعدة في بناء املرونة في قطاع السياحة للتصدي للصدمات املستقبلية .وقد اتخذت بعض بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي بالفعل خطوات مثل تطوير بعض األفكار واملمارسات املبتكرة نحو هذا االتجاه منذ بداية
الجائحة التي ساعدتها على تعويض جزء من خسائرها تدريجيا.
وتعتبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي غنية جدا من حيث االستجابات على مستوى السياسات للتخفيف من
اآلثار السلبية للجائحة على قطاع السياحة .وإن تبادل املمارسات الفضلى أو الدروس املستفادة أثناء الجائحة
في مجال السياحة من شأنه أن يساعد على زيادة قدرات املؤسسات الوطنية في بلدان املنظمة ويدعمها في عملية
بناء القدرة على التكيف استعدادا للصدمات املستقبلية.

3.4

النقل الدولي والربط بشبكاته

تسببت إجراءات االحتواء املتخذة للحد من جائحة كوفيد 19-في حدوث اضطرابات شديدة على مستوى كل
جانب من جوانب النقل املحلي والدولي تقريبا .كما تأثر نقل الركاب داخل الحدود وعبرها بشدة بسبب إجراءات
الحجر الصحي الصارمة ،حيث واجهت شركات الطيران تحديات غير مسبوقة لتظل قادرة على االستمرار من
الناحية املالية بسبب االنخفاض الحاد في الطلب واألرباح .وفي املقابل ،ظل نقل البضائع والخدمات اللوجستية

96

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
أكثر قوة خالل هذه الفترة ،على الرغم من تعرضه النقطاعات وعقبات عرضية مع مرور الوقت .وكانت مرونة
النقل البحري ذات أهمية بالغة بشكل خاص في تجنب انقطاعات سالسل التوريد عبر املناطق.
وفي هذا الصدد ،يقدم هذا القسم تقييما لتأثيرات جائحة كوفيد 19-على قطاع النقل مع إشارة خاصة إلى بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي .كما أنه يوفر استجابات وتوصيات سياسية مختارة للتعافي املرن.
آثارجائحة كوفيد19-
النقل الجوي :يلعب قطاع النقل الجوي دورا اقتصاديا مهما بوجود روابط قوية بين مختلف القطاعات.
فانخفاض الطلب على السفر الجوي ال يؤثر على إيرادات شركات الطيران فحسب ،بل يقلل أيضا من الطلب
على اقتناء الطائرات الجديدة ويؤدي إلى تدهور القدرات التشغيلية في املطارات ،مما يؤثر على التوظيف في جميع
القطاعات ذات الصلة .وإن قطاع النقل الجوي الذي يعمل بشكل جيد من شأنه إقامة روابط تجارية موثوقة
مع البلدان الشريكة ،حيث يتيح الشحن الجوي العمليات السلسة لسالسل التوريد العاملية .للنقل الجوي
محورين رئيسيين :الطيران املدني ونقل السلع .وبسبب إغالق الحدود أثناء الجائحة ،كان مجال الطيران املدني
من بين القطاعات األكثر تضررا على مستوى العالم .كما أدت القيود املفروضة على السفر وتراجع الرغبة في
السفر إلى انخفاض كبير في الطلب على خدمات الخطوط الجوية وأضعفت الجدوى املالية ملشغلي قطاع النقل
وأنظمة النقل ،بما في ذلك املطارات.
وفي أبريل  ،2020شهدت سعة الركاب الدولية انخفاضا غير مسبوق بنسبة  ،%94حسب ما أبلغت عنه منظمة
الطيران املدني الدولية ( .)2021ومن بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،املسجلة لنسبة االنخفاض هذه ،كانت
تركيا إحدى أكثر البلدان تضررا من حيث النسبة املئوية للتغير في سعة الركاب .كما شهد النقل الجوي في بلدان
املنظمة الرئيسية األخرى ،بما في ذلك اإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وماليزيا وقطر ،صدمة أولية تجاوزت
في الغالب  .)ICAO, 2021( %80وعلى امتداد  ، 2020تأثرت كل منطقة في العالم بشدة ،لكن شركات الطيران في
الشرق األوسط كانت األكثر تضررا (مسجلة انخفاض في السوق اإلجمالية بنسبة  %72عام OECD, ( )2020
.)2021j
ووفقا ملنظمة الطيران املدني الدولية ( ، )ICAO, 2021انخفض العدد اإلجمالي للمسافرين املجدولين بنسبة %60
عام  2020باملقارنة مع عام ( 2019الجدول  .) 3.3وعلى الرغم من بعض التحسينات املسجلة عام  ،2021من
املتوقع أن يظل العدد اإلجمالي للمسافرين أقل بنسبة  %48-42عن العدد الذي تم تحقيقه عام .2019ويصل
االنخفاض املسجل في عدد الركاب الدوليين إلى  %74من  2019إلى  2020ومن املتوقع أن ينتعش بشكل طفيف
في  . 2021وكنتيجة لذلك ،شهدت صناعة الطيران العاملية انخفاضا كبيرا في اإليرادات ،حيث سجلت خسارة
تقارب  371مليار دوالر أمريكي في إجمالي اإليرادات التشغيلية عام  2020باملقارنة مع العام السابق .ومن املتوقع
أن تظل خسارة اإليرادات عند حوالي  300مليار دوالر أمريكي في  2021باملقارنة مع عام .2019
وقد استمر التأثير على قطاع الطيران طوال العام وسجلت شركات الطيران خسائر في إيراداتها .وتكبدت شركات
في أوروبا وآسيا /املحيط الهادئ وأمريكا الشمالية معظم الخسائر التي سجلتها شركات النقل عام  .2020وشكلت
الخسائر املسجلة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،حيث توجد غالبية بلدان منظمة التعاون اإلسالمي%10 ،
من إجمالي الخسائر .وباملثل ،من حيث الخسائر في اإليرادات حسب املطارات ،شكلت هاتان املنطقتان  10%من
الخسائر العاملية .ووفقا لإلحصاءات العاملية ،هناك محورين رئيسيين في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي
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يتمتعان بقدرة نقل جوي دولية كبيرة ،وهما اإلمارات العربية املتحدة وتركيا ( .)SESRIC, 2021bوعلى الرغم من
تعرضهما لخسائر كبيرة في اإليرادات ،إال أن اإلجراءات التي اتخذتها السلطات املختصة في الوقت املناسب حالت
دون وقوع خسائر محتملة أكبر .وكان النخفاض الحركة الجوية آثار مهمة على سوق العمل ،حيث تعتمد حوالي
 65مليون وظيفة على صناعة الطيران ،بما في ذلك  2.7مليون وظيفة في شركات الطيران (.)OECD, 2021j
الجدول  :3.3اآلثار التقديرية لكوفيد 19-على قطاع الطيران
املجموع

الدولي
املحلي
 2020مقابل ( 2019النتائج التقديرية الحالية)
%50%66%38املقاعد
انخفاض في عدد املسافرين
انخفاض في عدد املسافرين بلغ
انخفاض في عدد املسافرين بلغ
بلغ  1.376مليون شخص (-
الركاب
 2.699مليون شخص ()%60-
 1.323مليون شخص ()%50-
)%74
خسارة ما يقرب من  371مليار
خسارة ما يقرب من 250
خسارة ما يقرب من  120مليار
مليار دوالر أمريكي من إجمالي دوالر أمريكي من إجمالي
اإليرادات دوالر أمريكي من إجمالي اإليرادات
اإليرادات التشغيلية لشركات اإليرادات التشغيلية لشركات
التشغيلية لشركات الطيران
الطيران
الطيران
 2021مقابل ( 2019التقديرات األولية)
 %34حتى %38- %56حتى %63- %18حتى %21-املقاعد
انخفاض في عدد املسافرين
انخفاض في عدد املسافرين
انخفاض في عدد املسافرين تراوح
تراوح بين  1,207و
تراوح بين  1,881و  2,146مليون
بين  674و  776مليون شخص (-
الركاب
1,369مليون شخص (%65-
شخص ( %42-حتى )%48-
 %26حتى )%29-
حتى )%74-
خسارة ما يقرب من  59حتى  69خسارة ما يقرب من  217حتى خسارة ما يقرب من  276حتى
 315مليار دوالر أمريكي من
 246مليار دوالر أمريكي من
مليار دوالر أمريكي من إجمالي
اإليرادات
إجمالي اإليرادات التشغيلية إجمالي اإليرادات التشغيلية
اإليرادات التشغيلية لشركات
لشركات الطيران
لشركات الطيران
الطيران
املصدر :منظمة الطيران املدني الدولي ()2021

على عكس خدمات املسافرين الجويين ،أظهر مجال النقل عبر الشحن الجوي انتعاشا قويا في النصف الثاني
من عام  ،2020مما يعكس في الغالب استئناف التجارة الدولية بعد رفع القيود األولية التي كانت سارية في معظم
الربع الثاني من السنة .وقد تفاعلت العديد من شركات الطيران في العالم مع هذا الوضع من خالل تحويل نشاط
طائرات الركاب إلى عمليات شحن كاملة .إذ سمح لها ذلك بتعويض بعض الخسائر التي تكبدتها من نقل الركاب.
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Jul-21

Jun-21

Apr-21

May-21

Mar-21

Jan-21

Feb-21

Dec-20

Oct-20

Nov-20

Sep-20

Jul-20

Aug-20

Jun-20

Apr-20

May-20

الشكل  :16.3حركة الشحن ،الشحن بالطن كيلومتر (التغير على مدى باعتباره مؤشرا على أداء الشحن الجوي،
)2019
انخفضت معدالت الشحن بالطن كيلومتر
 )FTKs( 15%على مستوى القطاع بنسبة %10.6
12.0% 9.9%
9.0%
10%
في عام  2020باملقارنة مع عام .2019ووفقا
9.4% 8.6%
5%
-0.5%
ملنظمة الطيران املدني الدولي (ُ ،)ICAOيعد
-6.2%
4.4%
0%
1.1%
 -5%هذا أسرع معدل انخفاض سنوي منذ بدء
-12.6%
-17.6%
-6.6%
 -10%جمع البيانات عام  .1990وبدأت حركة
-8.0%
-15%
 -20%الشحن العاملية في اإلبالغ مجددا عن
-13.5%
-27.7%
 -25%معدالت نمو في ( 2021الشكل .)16.3
-20.3%
-30%
بحيث أشارت بيانات الربع الثاني من عام
 2021إلى متوسط نمو يزيد عن  %10في
املصدر :منظمة الطيران املدني الدولية ،املرصد الشهري للنقل الجوي ،يونيو -معدالت الشحن بالطن كيلومتر باملقارنة
سبتمبر 2021
مع فترة ما قبل الجائحة ( .)2019وبشكل
عام ،يبدو أن الطلب على الشحن الجوي قوي ،مدعوما باالنتعاش التدريجي في النشاط االقتصادي العاملي
وزيادة الصادرات.
النقل البحري :تقدر مصادر مختلفة بأنه يتم نقل حوالي  %90-80من التجارة العاملية عن طريق النقل البحري
ويتم تداولها عن طريق املوانئ في جميع أنحاء العالم .وخالل الفترة األولى من الجائحة ،كان من املتوقع أن تشهد
التجارة العاملية انكماشا قويا ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاع النقل البحري .لكن بعد حدوث
الصدمة األولى ،أدت التغييرات في أنماط االستهالك والتسوق إلى طلب قوي على السلع املستوردة ،والتي كان من
املقرر نقل جزء كبير منها في حاويات الشحن .وتمكنت الغالبية العظمى من املوانئ من البقاء مفتوحة أمام
عمليات الشحن ،مما سهل حركة البضائع واإلمدادات األساسية عبر الحدود.
وخالل النصف الثاني من عام  ،2020شهد حجمي التجارة والشحن انتعاشا ملحوظا ،ولكن مع تغير أنماط
االستهالك والتدابير املستمرة ملنع انتشار الفيروس ،ظهر تحد جديد للنقل البحري ،أال وهو أزمة الحاويات .وقد
ساهمت عوامل مختلفة في هذه األزمة ،ولكن يعود ذلك أساسا إلى فشل نقل الحاويات الفارغة باإلضافة إلى
نقص العمالة في املوانئ وازدحام هذه األخيرة والقيود االستيعابية لدى الشاحنات وأنظمة النقل البري األخرى
( .)UNCTAD, 2020وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشحن لتصل إلى مستويات تاريخية عالية بحلول نهاية عام
 2020وأوائل عام  .2021ووفقا ألحدث مؤشر مركب نشرته بورصة شنغهاي للمالحة ،تضاعف مؤشر الشحنات
املعبأة في الحاويات في الصين ( )CCFIبأكثر من ثالثة أضعاف بين يناير  2020ويوليو  .2021وكان االرتفاع في
مؤشر الشحنات املعبأة في الحاويات في شنغهاي ( )SCFIحتى أعلى من ذلك ،حيث زاد أربع مرات تقريبا خالل
نفس الفترة.
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 .3تعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية والعاملية
وعليه ،شهد النصف األول من عام 2020
انخفاضا بنسبة  %7.7في عدد هذه املوانئ
باملقارنة مع النصف األول من عام .2019
املجموع
 %من العالم
وبلغ االنخفاض امللحوظ في النصف الثاني
13.5%
من عام  %12.2 2020باملقارنة مع الفترة
350000
13.6%
13.4%
13.4%
نفسها من العام السابق .وعلى الرغم من
300000
13.2%
13.1%
13.1%
13.1%
13.2%
االنخفاض في عدد موانئ التوقف ،لم
250000
13.0%
تشهد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
200000
12.8%
انخفاضا في حصتها العاملية ،ولكن لوحظ
12.5%
150000
12.6%
تحسن طفيف من  %13.2املسجلة في عام
100000
12.4%
 2019إلى  %13.3في عام ( 2020الشكل
50000
12.2%
 .)17.3ومع ذلك ،استأثرت دولتان فقط
0
12.0%
S1
S2
S1
S2
S1
S2 S1 2021
من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،أي
2018 2018 2019 2019 2020 2020
تركيا وإندونيسيا ،بأكثر من  %65من
املصدر :إحصاءات األونكتاد ،مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
إجمالي موانئ التوقف في منطقة املنظمة،
مما يعكس تركيزا كبيرا للشحنات البحرية
في عدد قليل من البلدان ،وفقا إلحصاءات األونكتاد .ومن بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر على
عدد أكبر من موانئ التوقف ،تمكنت اململكة العربية السعودية فقط من زيادة العدد اإلجمالي ملوانئ التوقف
خالل النصف الثاني من عام  2020باملقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق (.)SESRIC, 2021b
الشكل  :17.3عدد موانئ التوقف في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،
النصف سنوي

264,587

266,862

252,059

303,776

273,145

266,965

259,093

النقل البري والنقل بالسكك الحديدية :أدت القيود املفروضة على الخدمات وحركة األفراد ،إلى جانب توصية
السلطات بعدم السفر ،إلى انخفاض حجم الركاب بنحو  %80لجميع خدمات السكك الحديدية الوطنية أثناء
عمليات اإلغالق .وباملقارنة مع النقل البحري ،كان النقل البري والنقل بالسكك الحديدية ،ال سيما النقل البري،
أكثر عرضة لتداعيات التدابير التقييدية التي اتخذتها السلطات وبالتالي شهدا آثارا أكبر .ووفقا لالتحاد الدولي
للنقل البري ( ،)IRUبلغت الخسائر العاملية لقطاع النقل البري للبضائع  679مليار دوالر أمريكي عام  2020ومن
املتوقع أن تصل إلى  347مليار دوالر أمريكي بحلول عام .)IRU, 2021( 2021
ويعد النقل البري والنقل بالسكك الحد يدية مكمال هاما للنقل في املناطق الداخلية انطالقا من املوانئ .وقد أدت
التغيرات املفاجئة في أحجام الشحن على العديد من طرق التجارة الكبيرة واالضطرابات في الربط بشبكات النقل
الداخلي في بعض املوانئ إلى اختبار حدود قدرة بعض املوانئ /املحطات وأنظمة النقل الداخلي فيها خالل فترة
تفش ي الجائحة .ووفقا لل رابطة الدولية للموانئ واملرافئ ( ،)IAPH,2021بعد تسجيل تأخيرات بأكثر من  %40في
أبريل  ،2020لم يبلغ أي من املوانئ التي تم استطالعها عن تأخيرات ( 24-6ساعة) أو تأخيرات كبيرة (>  24ساعة)
في النقل البري عبر الحدود في أكتوبر .وتحسن هذا الرقم بنسبة تصل إلى  %16.3في نوفمبر (األسبوع  )45وارتفع
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ُ
إلى  %20في فبراير  .2021وفي حين أن هذه النسبة أقل بكثير من األرقام األولية ،إال أنها تظهر أن عددا أقل من
املوانئ يشهد عمليات نقل بالشاحنات عبر الحدود.
عالوة على ذلك ،حتى وإن لم يتأثر جانب توافر النقل بالشاحنات ،فإن حوالي  %18.6من املوانئ تواجه
اضطرابات في خدمات السكك الحديدية في فبراير  ،2021بتسجيل ارتفاع من الرقم القياس ي املنخفض البالغ
 %4.9في أكتوبر و  %11.1في ديسمبر  .2020وقد زادت هذه النسبة بشكل أكبر لتصل إلى  %25في أبريل ،2021
ويرجع ذلك في الغالب إلى بعض الصعوبات املبلغ عنها في أمريكا الشمالية .وهذا قريب من مستوى االضطرابات
التي تم اإلبالغ عنها في األيام األولى للجائحة ،حيث أبلغ ما يقرب من  %30من املوانئ عن انخفاض حركة السكك
الحديدية .أما الوضع في أجزاء أخرى من العالم ،فقد تدهور بشكل طفيف فقط ،كما ذكرت الرابطة الدولية
للموانئ واملرافئ.
تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
مع انخفاض الطلب على السفر إلى أدنى مستوى على اإلطالق في عصرنا الحديث ،حثت أزمة كوفيد19-
الحكومات على تطوير استجابة سياسية قوية على مستوى قطاع النقل .واستجابت الحكومات لألزمة بتحديد
خدمات املوانئ والشحن والنقل بالشاحنات على أنها ضرورية ،وجعلتها خارج دائرة القيود املفروضة ذات الصلة.
كما أدى التباعد االجتماعي ومتطلبات الحجر الصحي إلى انخفاض كبير في قدرة النقل املتاحة للسفر املحلي
والدولي .وقدمت العديد من الحكومات برامج دعم متنوعة ملساعدة قطاع النقل على البقاء فعاال خالل الجائحة.
وتمثل التركيز في مجال النقل املحلي في
الشكل  :18.3األسطول التجاري حسب امللكية النفعية
الحفاظ على تشغيل نظام النقل األساس ي
املنظمة
 %من العالم
175000 8.8%
9.0%
لتلبية متطلبات النقل العام األساسية
8.7%
170000
8.8%
8.6%
وسالسل التوريد املحلية .ومع تعافي
8.5%
165000
8.6%
البلدان من الجائحة ،فإنها ستحتاج أيضا
160000
8.4%
8.1%
إلى سياسات إلعادة تشكيل قطاع النقل
155000
8.2%
8.0% 7.9% 8.0%
150000
8.0%
لتمكين تنقل األشخاص والسلع بطريقة
145000
7.8%
آمنة ومستدامة ومرنة.
7.6%

140000

ولوحظ وجود تحد كبير على مستوى النقل
135000
7.4%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
البحري وأسعار الشحن املرتفعة .ويوضح
املصدر :إحصاءات األونكتاد ،مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
تشير الشكل  18.3حجم األسطول التجاري
البيانات إلى بداية العام املشار إليه وهي مقدمة بآالف األطنان للحمل الزائد
(.)DWT
الذي تملكه بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي ،بحيث يظهر أن هناك اتجاه تصاعدي في أعداد األساطيل ،حتى خالل فترة تفش ي الجائحة .ويبدو أن
بلدان املنظمة تحول أزمة الجائحة إلى فرصة تستفيد منها ،ألن حصتها على مستوى األسطول العاملي زادت بشكل
طفيف من  %7.9في  2019إلى  %8.1في  .)UNCTAD, 2021( 2021كما ارتفع العدد اإلجمالي ألساطيلها التجارية
بنسبة  %9.8منذ عام  .2019وتعد تركيا ( )%16.3وإندونيسيا ( )%15.6واإلمارات العربية املتحدة ()%14.5
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وإيران ( )%11.2واململكة العربية السعودية ( )%9.8بلدان املنظمة ذات أكبر عدد من ملكية األساطيل التجارية.
ونتيجة لذلك ،ارتفع مؤشر االرتباط بخطوط املالحة البحرية املنتظمة في عدد من بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي على الرغم من تدابير االحتواء املعتمدة خالل فترة تفش ي الجائحة (.)SESRIC, 2021
وأدت االستجابات السياسية املناسبة التي اتخذتها شركات الطيران الكبرى من منطقة منظمة التعاون اإلسالمي
إلى احتاللها أعلى املراتب التي أبلغ عنها اتحاد النقل الجوي الدولي ( .)2021بحيث ُ
صنفت شركة طيران اإلمارات
( )1والخطوط الجوية القطرية ( ) 3والخطوط الجوية التركية ( ) 5ضمن أفضل خمس شركات من حيث اإليرادات
الدولية لنقل الركاب .كما تعتبر هذه الشركات أيضا من بين شركات الشحن العشر األولى في العالم.ونظرا لكونها
إحدى أوائل الشركات التي بادرت بتحويل طائرات نقل الركاب إلى عمليات شحن كاملة والبحث عن أسواق
جديدة ،فقد تمكنت الخطوط الجوية القطرية من تسجيل زيادة بنسبة  %5.5في حركة الشحن إلى  13.7مليار
طن لكل كيلومتر ( )CTKوأصبحت أكبر ناقلة شحن دولية في  .)CAPA, 2021( 2020تلتها شركة الطيران اإلماراتية
(الثالثة في العالم) بـ 9.6مليار طن لكل كيلومتر والخطوط الجوية التركية (الثامنة في العالم) بـ 7مليارات طن لكل
كيلومتر .كما زادت شركة الشحن التركية من حصتها السوقية من  %3.7املسجلة عام  2019إلى  %4.7في عام
 ،2020حيث استخدمت الشركة  50وحدة من طائرات الركاب و  25طائرة شحن في عمليات الشحن ،وفقا ألخبار
الشحن الجوي .ومع الطلب القوي من املستهلكين وعدم كفاية سعة الحاويات املتوقع استمرارهما حتى أواخر
عام  2021على أقرب تقدير ،من املرجح أن يظل الشحن الجوي بديال قابال للتطبيق لشحن حاويات بعض
الشركات ،ومن املتوقع أن تستفيد الشركات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تعتمد على الشحن الجوي
من هذا االتجاه.
ُوتظهر مؤشرات منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بشأن الالئحة التشريعية لسوق املنتجات أنه في
عام  ،2018كان القطاع العام مساهما في أكبر مطار محلي في ثالثة من كل أربعة بلدان في منظمة التعاون والتنمية
في امليدان االقتصادي وأكبر شركة طيران في واحد من كل ثالثة بلدان ( .)OECD, 2020fوتمتلك الدولة غالبية
األسهم في شركات الطيران الكبرى داخل منطقة منظمة التعاون اإلسالمي ،بما في ذلك طيران اإلمارات والخطوط
الجوية التركية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السعودية والخطوط امللكية املغربية .لذلك ،كانت
الحكومات استباقية في حماية شركات النقل من آثار الجائحة من خالل االستفادة من مختلف خطط الدعم
وتقديم حوافز متنوعة.
التوصيات املتعلقة بالسياسات من أجل التعافي املرن
لقد أبرزت الجائحة أهمية سالسل التوريد والشبكات اللوجستية املرنة أو القابلة للتكيف مع الظروف .فالقطاع
يلعب دورا حاسما بشكل خاص في تسهيل التجارة عبر الحدود ودعم السياحة الدولية .وإن العواقب املترتبة عن
تعطل شبكة النقل قد تكون واسعة النطاق ،بما يشمل وقف اإلنتاج والتوزيع ،وزيادة تكلفة السلع ،ومنع الناس
من الوصول إلى الخدمات الحيوية .وحيث أن التجارب املتعلقة باالختالالت قد تختلف اعتمادا على الظروف
املوجودة مسبقا ومستويات التأهب للتعامل معها ،فإن االضطرابات طويلة األمد في خطوط النقل قد تزيد من
اآلثار السلبية على املجتمعات والصحة االقتصادية للبلد .ولهذا السبب ،فإن الحد من قابلية التأثر وتحقيق
قدر أكبر من املرونة في مواجهة الصدمات املستقبلية أمر بالغ األهمية ليس فقط الستدامة األنشطة القطاعية
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ولكن أيضا األنشطة االقتصادية الشاملة .وعلى الرغم من أ ن الحكومات تتخذ تدابير لحماية القطاعات
االقتصادية من مختلف الصعوبات االقتصادية واملالية ،فإن اإلجراءات طويلة املدى تتطلب اعتماد منظور
أوسع.
ومن املهم إدراك الجدوى الحاسمة للرقمنة واألتمتة في خدمات النقل لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة واالستدامة.
فلديهما القدرة على تقليل االتصاالت البشرية في مختلف خدمات النقل من عمليات التخليص إلى إصدار
التذاكر .وفيما يتعلق بأنظمة النقل الداخلي ،يمكن وضع تدابير محددة لالستجابة لألوبئة املستقبلية ،مثل
خطط الطوارئ التي توضح شبكات النقل واملعابر الحدودية التي يجب أن تظل قيد العمل .فقد شكلت عمليات
إغالق الحدود والقيود املفروضة غير املنسقة تحديات خطيرة في جميع أنحاء العالم .على سبيل املثال ،فرضت
 38من أصل  54دولة أفريقية ،أنواعا مختلفة من عمليات إغالق الحدود ،مما أدى إلى تباطؤ التجارة عبر الحدود
بشكل كبير ،في حين أدى الفهم املحدود والتطبيق غير املتسق لتدابير كوفيد 19-إلى حدوث ارتباك بين سائقي
الشاحنات والسلطات الحدودية ( .)UNECE, 2021وهذا يتطلب من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تكثيف
جهود التنسيق في زيادة إمكانية التنبؤ والتوزيع الفعال للتدابير على مستوى الحدود في حاالت الطوارئ.
فيما يتعلق بالنقل البري ،يتم تشجيعها على تطوير أنظمة السفر الذكية ( )ITSلتعزيز السالمة واملرونة فيه.
وتشمل حلول أنظمة النقل الذكية خدمات معلومات السفر في الوقت الفعلي ونماذج اإلدارة املتطورة عبر جميع
وسائل النقل .فأنظمة النقل الذكية واآللية تميل إلى تقليل تواتر ومدة التواصل بين البشر أثناء النقل ،وبالتالي
تقليل احتمالية انتقال األمراض املعدية .كما تستخدم حلول أنظمة النقل الذكية تقنيات املعلومات املتقدمة
املتعلقة بمساعدة السائق وإدارة املرور والتحكم في املركبات ،والتي تعمل باستمرار على تحسين جودة التفاعل
بين أنظمة الطرق السريعة واملركبات (.)UNECE, 2012
وعلى الرغم من إغالق العديد من املطارات في وجه رحالت الركاب ،إال أن معظمها ظل مفتوحا أمام الشحن ،مما
يعكس األهمية الخاصة للشحن الجوي ومرونته وقوته .وفي هذا الصدد ،من الضروري تطوير نظام شحن جوي
متقدم وقدرة على االستجابة السريعة للصدمات املستقبلية .ويمكن أيضا إعطاء األولوية لالستثمارات في قطاع
السكك الحديدية كطريقة نقل حيوية في استدامة حركة البضائع واألشخاص داخل الحدود وعبرها .ومن شأن
الشحن بالسكك الحديدية أن يكون أساسيا في دعم سلسلة القيمة اللوجستية املستدامة ،وأيضا لدعم نشاط
نقل الركاب في وقت تتغير فيه ظروف السفر والتوقعات بشكل كبير.
ومن الجيد كذلك تطوير آليات استراتيجية إقليمية ودولية بغرض تنظيم أنظمة النقل لضمان مرونة سالسل
التوريد والنقل والتجارة لتجنب أي آثار مدمرة قد تتسبب فيها صدمات مشابهة .فالنقل البحري يعتبر أمرا مهما
بشكل خاص الستدامة التجارة العاملية وسالسل القيمة .وقد أثار النقص الذي شوهد مؤخرا على مستوى
الحاويات واملعدات البحرية مخاوف وشواغل بشأن كفاءة اآلليات القائمة .وتعد عملية رصد موانئ التوقف
وجداول الخطوط املالحية املنتظمة ،إلى جانب تحسين عملية التتبع واالستخدام األمثل ملوانئ التوقف ،من بين
التحديات التي يجب معالجتها في املستقبل القريب .كما ينبغي أن تكون سلطات املنافسة الوطنية قادرة على رصد
أسعار الشحن ملنع السلوكيات التعسفية.
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الفصل الرابع

 4االستثمار في التنمية االجتماعية

يقيم هذا الفصل تأثير الجائحة من منظور التنمية االجتماعية .ويتناول القضايا
والتحديات املتعلقة بالتعليم والصحة والفقر وعدم املساواة والحياة األسرية والتماسك
االجتماعي ،وفي األخير الحماية االجتماعية .فكوفيد ،19-الذي كان في األصل حالة طوارئ
صحية ،أحدث آثارا شديدة الحدة على النظام الصحي .كما تركت القيود املفروضة على
االتصال الجسدي أضرارا يصعب تالفيها على النتائج التعليمية .وأدت االضطرابات في
األنشطة االقتصادية إلى فقدان الوظائف والدخل للعديد من العمال غير الرسميين ذوي
املهارات املتدنية ،الذين يفتقرون إلى الوصول إلى مخططات الحماية االجتماعية .وقد خلق
هذا املزيد من التحديات فيما يتعلق بالفقر وعدم املساواة والتماسك االجتماعي .لذلك،
يجب أن تتضمن عملية التعافي سياسات للتعامل بشكل مناسب مع كل هذه التحديات
وتقليل أي آثار سلبية طويلة املدى.

104

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

 .4االستثمار في التنمية االجتماعية

 4.1التعليم والتعلم
أثرت الجهود املبذولة الحتواء تفش ي جائحة كوفيد 19-على ماليين الطالب وأدت إلى تدهور النتائج التعليمية
بشكل كبير في جميع أنحاء العالم .فقد شكلت تحديات كبيرة للحكومات في الحفاظ على اإلنجازات التي تحققت
على مستوى التعليم ومحو األمية على مدى العقود املاضية .وعليه ،فإن التنمية طويلة األمد لجيل الشباب
تتعرض لتهديد غير مسبوق.وقد سلط تفش ي الجائحة الضوء على ضعف أنظمة التعليم وأوجه قصورها في تنفيذ
تدابير السياسة املناسبة لضمان عملها دون انقطاع خالل أوقات األزمات .وبالنظر إلى اآلثار واسعة النطاق على
التعلم ،ينبغي أن تكون تدابير التعافي في قطاع التعليم من بين األولويات القصوى للحكومات لتجنب كارثة تودي
بجيل كامل .وهذا يتطلب من الحكومات تعزيز جهودها ملنع املزيد من إغالق املدارس من خالل اتخاذ التدابير
الالزمة في املراكز التعليمية وتنفيذ تدابير سريعة لتالفي خسائر التعلم ،ال سيما للفئات الضعيفة واملحرومة.
ويبحث هذا الفصل في وضع التعليم في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل جائحة كوفيد.19-وللبدء ،يتم
استكشاف آثار إغالق املدارس على التعليم والتعلم .كما يتم التحقيق في طرق التدريس املستخدمة أثناء إغالق
املدارس .ويواصل الفصل بدراسة عملية التعافي في مجال التعليم ،حيث يتم عرض الجهود التي تبذلها الدول
األعضاء أثناء إعادة فتح املدارس.
آثارجائحة كوفيد19-
قبل تفش ي كوفيد ،19-كانت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تواجه بالفعل أزمة على مستوى التعلم ،حيث كان
أقل من املتوسط العاملي على الرغم من التقدم املحرز مؤخرا .وفي السنوات األخيرة ،عززت بلدان املنظمة مسألة
االلتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائي حتى الثانوي وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس ( .)SESRIC, 2021cوقد نما
متوسط عدد سنوات التمدرس ( )AYSمن  5.2سنة املسجلة في  2000إلى  7.0سنوات في  .2017وعلى الرغم من
هذه االتجاهات اإليجابية ،ال تزال بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تتخلف عن الركب في عدد من الفئات عند
مقارنتها بمتوسط مجموعات الدول غير األعضاء في املنظمة .على سبيل املثال ،ال يزال متوسط عدد سنوات
التمدرس في دول املنظمة أقل بكثير من تلك املسجلة في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة ( )7.7والبلدان
املتقدمة ( .)12.6ففي  18دولة من بلدان املنظمة ال يزال متوسط عدد سنوات التمدرس فيها أقل من خمسة.
وعالوة على ذلك ،تبلغ نسب اإلملام بالقراءة والكتابة في  13دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي أقل من .%50
عندما تفاقم وضع الجائحة ،قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدريجيا بإغالق املدارس ،بما في ذلك بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي .وبلغ إغالق املدارس ذروته في أبريل  ،2020عندما أغلقت حوالي  53دولة من بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي مدارسها تماما وأخذت دولتان أخريان إجازة أكاديمية (الشكل  .)1.4وخالل هذه الفترة،
تأثر حوالي  1.6مليار متعلم في أكثر من  190دولة بهذه اإلغالقات ( .)UNESCO, 2021كما تأثر قطاع التعليم في
ُ
بلدان املنظمة بشكل خاص جراء الجائحة ،حيث أجبر  432.6مليون متعلم على ترك املدرسة  -مع تسجيل أكبر
تركيز للمتعلمين خارج املدرسة في البلدان األعضاء الواقعة في شرق وجنوب آسيا ( .)SESRIC, 2020bوإثر حدوث
انعكاس في االتجاه في سبتمبر  ،2020أعيد فتح املدارس تدريجيا ،حيث وضع الوباء تحت السيطرة وشرع في توزيع
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اللقاحات على العموم .ويستمر اتجاه إعادة فتح املدارس باستثناء دولتين فقط أغلقتا مدارسهما تماما اعتبارا
من نهاية أكتوبر .2021
الشكل  :1.4وضع إغالق املدارس في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي (فبراير  - 2020أكتوبر )2021
إستراحة أكاديمية

مفتوحة جزئيا

مفتوحة تماما

أغلقت بسبب كوفيد19-
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ُاملصدر :املراقبة العاملية لليونسكو إلغالق املدارس بسبب كوفيد .19-
أغلقت املدارس :إغالق املؤسسات التعليمية (على سبيل املثال ،إغالق املباني) بتكليف أو توصية من الحكومة والذي يؤثر على جميع أو غالبية الطالب املسجلين في مستوى
تعليمي معين .وعلى الرغم من إغالق املدارس الوطنية ،ظلت املدارس مفتوحة في العديد من البلدان أمام الطالب املستضعفين و/أو أطفال العاملين األساسيين.
ُ
ُ
فتحت املدارس بالكامل :تنظم الفصول الدراسية بشكل حضوري حصريا لغالبية املدارس (على سبيل املثال ،املباني مفتوحة) ،مع اتخاذ تدابير لضمان السالمة والنظافة
ُفي املدارس تختلف بشكل كبير من سياق إلى آخر و/أو حسب مستوى التعليم.
فتحت املدارس جزئيا :بتكليف أو توصية من الحكومة (أ) إعادة فتح جزئي في مناطق محددة( ،ب) على مراحل (إعادة فتح) حسب مستوى الصف أو العمر ،و/أو (ج)
استخدام نموذج هجين يجمع التعليم الحضوري وعن بعد .ويشمل أيضا البلدان التي ِّ
أجلت فيها الحكومات الوطنية قراراتها بشأن (إعادة) فتح أبواب الوحدات اإلدارية
األخرى (على سبيل املثال ،املناطق أو البلديات أو فرادى املدارس) ،وحيث تستخدم أساليب متنوعة إلعادة الفتح.

ويوضح الشكل  2.4طول فترات إغالق املدارس في منظمة التعاون اإلسالمي وحول العالم .بحيث يعكس عدد
أسابيع إغالق املدارس عدد األسابيع التي لم يتلق فيها الطالب دروسا في الفصل بحضور فعلي .وقد لوحظ تأثر
مناطق مختلفة بشكل غير متناسب إثر عمليات إغالق املدارس .فبين فبراير  2020وأكتوبر  ،2021أغلقت بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي املدارس ملدة 27
الشكل  :2.4مدة إغالق املدارس باألسابيع (فبراير  - 2020أكتوبر )2021
أسبوعا وفتحتها جزئيا ملدة  20أسبوعا.
األمر الذي يفيد أن مدة إغالق املدارس في
مغلقة تماما
مفتوحة جزئيا
 35منطقة املنظمة أطول من املتوسط
29
28
 30العاملي البالغ  22أسبوعا ،وفترات فتحها
27
26
24
 25 23الجزئية أقصر من املتوسط العاملي البالغ
22
20
 28 20أسبوعا.كما أن فترة إغالق املدارس في
منظمة التعاون اإلسالمي أطول من
12
 15البلدان منخفضة الدخل ( 23أسبوعا)
10
 10والبلدان ذات الدخل املتوسط (24
 5أسبوعا) والبلدان ذات الدخل املرتفع (10
 0أسابيع) .وفيما يتعلق بفترات فتح املدارس
مرتفعة الدخل متوسطة الدخل منخفضة الدخل
املنظمة
العالم
الجزئية ،فقد استغرقت في بلدان املنظمة
وقتا أطول من البلدان منخفضة الدخل
املصدر :املراقبة العاملية لليونسكو إلغالق املدارس بسبب كوفيد .19-مالحظة:
التقديرات مرجحة بعدد الطالب من املدارس االبتدائية إلى الثانوية في كل بلد.
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( 12أسبوعا) ووقتا أقل من البلدان ذات الدخل املتوسط ( 29أسبوعا) والبلدان املرتفعة الدخل ( 26أسبوعا).
وعلى املستوى القطري ،هناك أيضا اختالفات في إغالق املدارس بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .إذ أغلقت
 19دولة مدارسها لفترة أطول من املتوسط العاملي ،فسجلت بنغالديش ( 63أسبوعا) والكويت ( 62أسبوعا)
وأوغندا ( 58أسبوعا) والعراق ( 51أسبوعا) واململكة العربية السعودية ( 50أسبوعا) باعتبارها أطول فترات
إغالق .واملقابل ،لم تفرض دولتين من دول املنظمة ،طاجيكستان وتركمانستان ،إغالق املدارس مطلقا .ومن
حيث املدارس املفتوحة جزئيا ،فتحت  10دول مدارسها جزئيا لفترة أطول من املتوسط العاملي .وضمت أول
خمس دول في منظمة التعاون اإلسالمي ذات أطول مدة للمدارس املفتوحة جزئيا كل من إندونيسيا ( 52أسبوعا)
وفلسطين ( 43أسبوعا) واإلمارات العربية املتحدة ( 42أسبوعا) وعمان ( 41أسبوعا) وليبيا ( 40أسبوعا) .وفي
املقابل ،لم تفرض  6بلدان على اإلطالق فتح املدارس جزئيا.
ومع أن إغالق املدارس مؤقت ،إال أنه ينطوي على تأثير طويل األمد على مستوى التنمية البشرية في املجتمع ،ال
سيما في تلك التي تتوفر على نسبة عالية من األطفال واملراهقين  -كماهو الحال في منظمة التعاون اإلسالمي.
ووفقا لألمم املتحدة ( ،)b2020يمكن أن يؤدي إغالق املدارس بسبب كوفيد 19-إلى "كارثة تودي بجيل كامل"
بسبب خسائر على مستوى التحصيل الدراس ي والتعلم ومكاسب الطالب التعليمية.
خسارة التعليم :قد يؤدي إغالق املدارس لفترات طويلة إلى زيادة عدد األطفال املتسربين أو الذين ال يعودون إلى
املدرسة نتيجة لتعطيل تعليمهم .وفي حين أن العدد الدقيق للمتسربين ال يزال غير معروف ،تشير أحدث
التقديرات إلى أن أكثر من  24مليون طالب على مستوى التعليم ما قبل االبتدائي وحتى التعليم العالي معرضون
لخطر التسرب أو عدم العودة إلى املدرسة ( .)UNESCO, 2020aويعتبر خطر االنقطاع عن الدراسة مرتفعا
بشكل خاص بالنسبة لألشخاص األكثر حساسية والذين كان تعلمهم األساس ي ضعيفا في البداية .وغالبا ما يتأثر
األطفال من األسر االجتماعية واالقتصادية املحرومة وأفراد مجموعات األقليات واملتعلمين من اإلناث بشكل
سلبي ( .)UNESCO, 2020aففي الواقع ،وجد صندوق ماالال ( )2020أن معدالت التحاق الفتيات تتراجع بشكل
كبير في أعقاب جائحة عاملية ألسباب متنوعة ،بما في ذلك زيادة معدالت الفقر واملسؤوليات املنزلية والزواج املبكر
واملمارسات الثقافية التي قد تمنع الفتيات من العودة إلى املدرسة ( .)Malala Fund, 2020وبالنظر إلى أن ما
يقرب من  207مليون فتاة يعانين حاليا من اضطرابات في تعليمهن في  55دولة من دول منظمة التعاون اإلسالم
 ،تؤكد هذه النتائج على الحاجة املاسة لتطوير استجابة سياسية مختصرة للتخفيف من اآلثار السلبية على
املتعلمات (.)SESRIC, 2020b
خسارة التعلم :أدى إغالق املدارس إلى عدم تمكن املليارات من الطالب من االلتحاق باملدرسة ،مما أثر سلبا على
تعلمهم .وق قام أزيفيدو وآخرون ( )2021بمحاكاة تأثيرات كوفيد 19-على التعلم وخلصوا إلى أن املستويات
العاملية للتعليم والتعلم ستنخفض ،مما يؤدي إلى خسارة تتراوح ما بين  0.3و  1.1سنة من الدراسة (معدلة من
أجل الجودة) 22.وهذا يتوافق مع تقليص عدد سنوات التعليم األساس ي الفعلية التي يتلقاها الطالب خالل
حياتهم من  7.8إلى ما بين  6.7و  7.5سنوات .وفي حالة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،فإن هذا من شأنه أن
يتوافق مع انخفاض في السنوات الفعلية للتعليم األساس ي من  6.4إلى ما بين  5.3و  6.1سنوات .وقد كشف
تحليل قطري نمطا مشابها .ففي إندونيسيا ،على سبيل املثال ،تبلغ سنوات الدراسة السابقة للجائحة (معدلة
من أجل الجودة)  .7.9وفي غياب تدخالت حكومية إضافية ،يمكن أن يؤدي إغالق املدارس بسبب الوباء إلى
خسارة إضافية تتراوح بين  0.4و  .)Yarrow et al., 2020( 0.7وباملثل ،في باكستانُ ،تقدر الخسارة املسجلة على
مستوى سنوات التعلم بما يتراوح بين  0.3و  0.8سنة ،مما يزيد من تراجع سنوات التمدرس (املنخفضة بالفعل)
من  5.1سنوات إلى ما بين  4.3و  4.8سنة (.)Geven & Hasan, 2020
خسارة التحصيل الدراس ي :قد يكون لألثر التراكمي للجائحة تأثيرا طويل األمد على جيل كامل من الطالب.
وباإلضافة إلى الدخل املرتفع ،يرتبط التحصيل العلمي واإلنجاز ا إلضافي بالصحة الجيدة ،وانخفاض معدالت
االحتجاز ،وزيادة املشاركة السياسية ( .)Dorn et al., 2021ومن املتوقع أنه في حالة عدم معالجة خسارة التعلم
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
املرتبطة بالجائحة ،قد تعاني املكاسب السنوية من تراجع يتراوح بين  366و  1776دوالرا أمريكيا .وهذا يعادل
تقريبا  10تريليونات دوالر ( 2017تعادل القوة الشرائية لعام) في األرباح على مدى الحياة ،أو ما يقرب من %16
من االستثمارات التي قامت بها الحكومات في التعليم األساس ي ( .)Azevedo et al., 2021ففي باكستان ،على
سبيل املثال ،تترجم خسارة التعلم من  0.3إلى  0.8سنة إلى انخفاض يتراوح بين  193دوالرا و  445دوالرا في األرباح
السنوية للطالب (تعادل القوة الشرائية لعام  .)2017وستكلف هذه الخسارة في األرباح االقتصاد الباكستاني ما
بين  67و  155مليار دوالر من الناتج املحلي اإلجمالي بصافي القيمة الحالية ( .)Geven & Hasan, 2020وباملثل،
ُ
في إندونيسيا ،تقدر خسارة الطالب لقيمة ما بين  249و  484دوالرا سنويا .وسيؤدي هذا إلى خسارة القيمة
الحالية في األرباح على مدى الحياة لجميع الطالب تتراوح بين  161و  293مليار دوالر ،أو  26.2 - 13.5في املائة من
الناتج املحلي اإلجمالي لعام .)Yarrow et al., 2020( 2019
وعالوة على كل هذه القضايا ،هناك أدلة قوية على أن اضطراب التعليم بسبب فيروس كورونا املستجد سيؤثر
بشكل كبير على البلدان النامية منخفضة الدخل والسكان املعرضين للخطر .ووفقا لصندوق النقد الدولي
( ،)e2021ستكون خسائر التعلم شديدة بشكل خاص في صفوف األطفال من األسر ذات الدخل املنخفض
واملناطق الريفية التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الرقمية.وتتراوح خسائر التعلم املحققة
املرتبطة بعمليات إغالق املدارس القسرية بين  %20و  %25من العام الدراس ي في البلدان املتقدمة و  %40إلى
 %50في البلدان النامية ،اعتمادا على األخماس االجتماعية واالقتصادية والتعليم الذي يتم تلقيه من اآلباء
( .)IMF, 2021eوتتوقع هذه التقديرات أن يشارك بعض األطفال في التعليم عن بعد ،األمر الذي سيعوض بعض
الخسائر التعليمية ،في حين أن من ال يفعل ذلك سيتعرض لخسائر أكبر.
تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
استجابت العديد من الحكومات بسرعة وأنشأت عددا من أنماط التعلم عن بعد للوصول إلى األطفال واملراهقين
أثناء فترات إغالق املدارس .وتتضمن أنماط التعلم عن بعد هذه املواد املطبوعة التي يتم اصطحابها إلى املنزل،
ووسائط البث مثل التلفزيون والراديو ،واملنصات الرقمية عبر اإلنترنت .وفيما يلي ،يسرد الجدول  1.4سبل
التعلم عن بعد املستخدمة في  37دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي .فخالل عامي  2020و  ،2021قدمت
جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي تقريبا طريقة واحدة على األقل للتعلم عن بعد ملستوى واحد أو أكثر من
مستويات التعليم .وشكل التلفزيون املنصة األكثر شعبية ،بحيث تم استخدامها في جميع دول املنظمة تقريبا
عبر مختلف مستويات التعليم .ومثلت املنصات عبر اإلنترنت ثاني أكثر أساليب التعلم شيوعا .وفي املقابل،
استخدم أقل من نصف البلدان الهواتف املحمولة وأجهزة الراديو والحزم املنزلية للتعلم عن بعد.
وإن الجمع بين التقنيات أحادية االتجاه مثل الراديو أو التلفزيون مع أساليب الهاتف املحمول التفاعلية مثل
ِّ
الرسائل القصيرة أو املكاملات الهاتفية يمكن املعلمين من تقديم مالحظات شخصية للطالب ،مما يزيد من فعالية
التعليم عن بعد ( .)UNESCO et al., 2021وعالوة على ذلك ،من شأن استخدام سبل متعددة أن يساعد في زيادة
وصول األطفال من األسر املهمشة أو الريفية أو ذات الدخل املنخفض الذين ال يتوفرون على إمكانية وصول
منتظمة إلى التكنولوجيا املطلوبة للتعلم عن بعد (.)Dreesen et al., 2020
وقد ثبت أن االضطرابات التي تصيب أنظمة التعليم بسبب األوبئة تكون شديدة بشكل خاص في البلدان ذات
البنية التحتية املحدودة .ويفتقر أكثر من  460مليون طالب في جميع أنحاء العالم إلى اإلنترنت أو أجهزة
الكمبيوتر أو األجهزة املحمولة الالزمة للمشاركة في التعلم االفتراض ي أثناء إغالق مدارسهم (.)UNICEF, 2020a
كما تعاني البلدان التي تقل فيها معدالت الحصول على الكهرباء عن املتوسط العاملي من خسائر تعليمية بنسبة
 ،%70وهي نسبة أعلى بكثير من البلدان التي يزيد فيها الوصول للكهرباء عن املتوسط العاملي (.)IMF, 2021a
وباإلضافة إلى ذلك ،عندما ال يزود املدربين ب أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو االتصال املجاني
باإلنترنت ،يتم تسجيل عدد أيام التعلم الفائتة بما يساوي الضعف تقريبا ( .)IMF, 2021aوفي البلدان ذات
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
الوصول املحدود إلى املنصات عبر اإلنترنت ،يتم توفير التعليم من خالل الراديو والتلفزيون ،مما يؤدي إلى تعلم
أقل فعالية.
الجدول  :1.4سبل التعلم عن بعد خالل فترات إغالق املدارس ،حسب املستوى التعليمي
املنصات عبر
اإلنترنت

البلد
أفغانستان
ألبانيا
أذربيجان
بنغالديش
بروناي دار السالم
بوركينا فاسو
الكاميرون
تشاد
جزر القمر
غامبيا
غيانا
العراق
األردن
لبنان
ليبيا
ماليزيا
مالي
موريتانيا
موزمبيق
النيجر
نيجيريا
عمان
باكستان
فلسطين
قطر
السنغال
الصومال
سورينام
سوريا
توغو
تركيا
أوغندا
اإلمارات العربية
املتحدة
أوزبكستان
إجمالي املنظمة ()34

P

LS

US

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
21

X
24

X
25

X

X

X

الهواتف
املحمولة

التلفزيون
P
X
X
X

LS
X
X
X
X
X

US
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
27

X
30

X
30

املذياع (الراديو)

P
X
X

LS
X
X

US
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

P
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

12

15

16

P

X

X

X
X
X
X

LS
X

US
X

الحزم املنزلية

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

12

13

14

LS
X

X

X

X

X
X

X

US
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

13

X
X

14

X
X

13

املصدر :الجولة الثالثة من املسح املتعلق باستجابات التعليم الوطني لكوفيد ، 19-التي أجرتها كل من اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي ومنظمة التعاون
والتنمية في امليدان االقتصادي ،وأدارها معهد اليونسكو لإلحصاء ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي .مالحظة :)P( :التعليم اإلبتدائي :)LS( ،التعليم
اإلعدادي :)US( ،التعليم الثانوي التأهيلي (عام).

واألمر ينطبق أيضا على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،بحيث ال يزال الوصول إلى الكهرباء والهواتف املحمولة
واإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر في املنظمة أقل من املتوسط العاملي (الجدول  .)2.4ونتيجة لذلك ،فإن منصات
سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة 109
كوفيد -19في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

109

 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
التعلم عن بعد عبر اإلنترنت ليست متاحة بسهولة في عدد من بلدان املنظمة .وعالوة على ذلك ،وفقا ملؤشر
الجاهزية للتعلم عن بعد ( ،23)RLRIومن بين  27دولة في املنظمة تم تحليلها ،ثمانية منها تتمتع بجاهزية أعلى من
املتوسط للتعلم عن بعد ،وستة تتمتع بجاهزية متوسطة للتعلم عن بعد ،بينما  13دولة تستأثر بجاهزية أقل
من املتوسط للتعلم عن بعد.
الجدول  :2.4الوصول إلى التكنولوجيا

مجموعة البلدان
املنظمة
العالم

الوصول إلى الكهرباء في
املناطق الريفية
( %من سكان املناطق
الريفية)
65.9
82.0

املشتركون بخدمة
الهاتف املحمول
(لكل  100شخص)

توفرشبكة اإلنترنت
في املنزل
( %األسر املعيشية)

105.9
109.0

43.3
55.2

ملكية جهاز
الحاسوب
( %األسر
املعيشية)
27.6
46.1

املصدر :الكتاب اإلحصائي السنوي بشأن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (.)SESRIC, 2021c

ثبت أن التعلم عن بعد أثناء إغالق املدارس في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،وخاصة تلك التي تعاني من بنية
تحتية ضعيفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يمثل صعوبة ،ويعيق تعليم وتعلم املاليين من أطفال املدارس.
وعلى سبيل املثال ،في نيجيريا ،تم االستشهاد بتقييد الوصول إلى األجهزة واإلنترنت ،فضال عن االفتقار إلى
الكهرباء املوثوقة ،كعوائق تحول دون التعلم الفعال ،مما يمنع الطالب من الدراسة أثناء إغالق املدارس ( TEP
ُ
 .)Center, 2020وكشف أيضا أن الوصول إلى التعلم عن بعد يزيد من أوجه عدم املساواة املوجودة أصال في
العديد من البلدان األفريقية ،مما يؤثر بشكل كبير على األطفال الذين كانوا بالفعل معرضين لخطر االستبعاد
من التعليم الالئق ( .)Human Rights Watch, 2020لذلك ،هناك حاجة إلى استثمارات في التعلم عن بعد لتعزيز
دعم املعلمين واملدارس الريفية والنائية ،وتعزيز جمع البيانات ومشاركتها ،وتعزيز وصول الطالب إلى موارد التعلم
عالية الجودة.
وعلى الجانب اآلخر ،ال يكفي إعادة فتح املدارس فقط ،بل إنه من الضروري تحديد اآلثار السلبية إلغالق
املدارس على تعلم األطفال ورفاهيتهم ،واتخاذ خطوات إضافية لتعويض آثار الخسارة على مستوى التمدرس،
والتعلم ،والدخل .وفي البداية ،يجب تنفيذ احتياطات الصحة والسالمة في املدارس لتجنب تفش ي الفيروس من
جديد .كما سيحتاج الطالب ،ال سيما من خلفيات محرومة ،إلى دعم هادف ومستمر لتجنب التسرب
وملساعدتهم لتالفي التعلم الضائع (.)Giannini et al., 2021
إجراءات السالمة والبروتوكول عند فتح املدارس :يتمثل الشاغل األساس ي في ما إذا كانت إعادة فتح املدارس
ستؤدي إلى تفش ي األمراض بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملجتمع بشكل عام .وقد تخلفت البلدان
منخفضة الدخل حتى في أبسط تدابير الصحة والسالمة بعد إعادة فتح املدارس؛ على سبيل املثال ،أفاد أقل
من  %10بوجود كمية كافية من الصابون واملياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والنظافة واألقنعة الواقية
لضمان سالمة جميع املتعلمين واملوظفين ،باملقارنة مع نسبة  %96في البلدان ذات الدخل املرتفع ( UNESCO
.)et al., 2021
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
تحسين عملية االلتحاق مجددا باملدارس ومنع التسرب منها (تركها) :عند إعادة فتح املدارس ،قد يختار بعض
الطالب ،ال سيما أولئك األكثر ضعفا ،عدم العودة للتمدرس .ولتشجيع التحاق الطالب مجددا باملدارس ،أفادت
غالبية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل باستخدام طريقة واحدة على األقل للتوعية ،في أغلب األحيان من
خالل التغييرات في مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHأو من خالل إشراك
املجتمع.واستنادا إلى نتيجة الجولة الثالثة من مسح االستجابات في مجال التعليم الوطني لكوفيد ،19-من بين
 29دولة في منظمة التعاون اإلسالمي تتوفر عنها بيانات ،ال تطبق تسعة دول أي تدابير لتشجيع العودة إلى
املدرسة لصالح الفئات السكانية الضعيفة .واختارت غالبية دول املنظمة إجراء تعديالت على خدمات املياه
والصرف الصحي والنظافة العامة وإشراك املجتمع كأسلوب مفضل لتشجيع الطالب على العودة إلى املدرسة.
الدعم لتالفي الخسارة املسجلة على مستوى التعلم :يجب معالجة مخاطر الخسارة املسجلة على مستوى التعلم
بسبب إغالق املدارس بشكل مناسب.وتعد عملية رصد الطالب وتقييماتهم ضرورية لتحديد الحجم الحقيقي
لهذه الخسارة ،ومساعدة املعلمين في تكييف مناهج تعليمهم مع مستوى الطالب ،واإلسهام في تسهيل التخطيط.
عالوة على ذلك ،يجب تكييف املناهج الدراسية إلى جانب البرامج التعويضية للسماح للطالب بتالفي ما تم
خسارته على مستوى التعلم بسرعة .ووفقا لليونسكو وآخرون ( ،)2021مددت حوالي  %40من البلدان على
مستوى العالم السنة الدراس ي ،في حين ركزت نسبة مماثلة على مواضيع محددة من املناهج الدراسية .ومع ذلك،
أشار أكثر من نصف البلدان إلى أنه لم يتم إجراء أي تغييرات أو أنه سيتم إجراؤها .ووفقا للجولة الثالثة من
مسح االستجابات في مجال التعليم الوطني لكوفيد ،19-أكملت غالبية دول منظمة التعاون اإلسالمي تقييمات
الفجوات القائمة في التعلم على مستوى املدارس االبتدائية ،حيث أفادت  15من أصل  27دولة عضو في املنظمة
أنها تقوم بالتقييمات .وعلى الصعيد العاملي ،ذكر أكثر من ثلثي البلدان أن الجهود التعويضية لسد الفجوات
القائمة على مستوى التعلم في صفوف طالب املدارس االبتدائية والثانوية قد تم تبنيها على نطاق واسع عند إعادة
فتح املدارس ( .) UNESCO et al., 2021وقد ثبت أن حتى عملية التعويض قصيرة املدى تحد من هذه الخسائر
على املدى الطويل بمقدار النصف (.)Kaffenberger, 2021
التوصيات املتعلقة بالسياسات من أجل التعافي املرن
كشفت جائحة كوفيد 19-عن ضعف نظام التعليم في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.ولكن هناك فرصة للتعلم
من األزمة وتعزيز مرونة النظام التعليمي .ويتعين على الحكومات أال تستجيب للمسألة قصيرة األجل املطروحة
أثناء الجائحة فحسب ،بل يجب أن تضع أيضا إطارا لتنمية رأس مال بشري حيوي وطويل األمد والتأهب
للصدمات املستقبلية .ولتحقيق هذا الغرض ،نعرض فيما يلي سلسلة من التوصيات:
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ضمان فتح املدارس في بيئة آمنة وصحية .الجائحة لم تنتهي بعد ،والنتيجة املستقبلية ال تزال غير واضحة.
ومع ذلك ،يجب أن تظل املدارس مفتوحة لتجنب كارثة تودي بجيل كامل بسبب إغالق املدارس لفترات طويلة.
والسبيل إلعادة الفتح هو القدرة على ضمان عودة آمنة إلى األماكن الفعلية مع الحفاظ على مسافة التباعد
وتنفيذ احتياطات الصحة العامة ،مثل استخدام األقنعة الواقية وغسل اليدين بشكل متكرر .كما يمكن
للبلدان وضع إطار عمل لفتح املدارس بشكل آمن وتعزيز التأهب واالستجابة على مستوى املدارس من أجل
تفادي تفش ي كوفيد 19-بشكل أكبر .مع العلم أنه باستثناء املدارس التي يتم فيها اختبار كوفيد ،تعتبر حصة
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي اتخذت هذه التدابير أقل من الحصة العاملية (الشكل .)3.4
الشكل  :3.4التدابير املدرجة في إرشادات الصحة والنظافة للمدارس
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السالمة والنظافة في بروتوكول الصحة في
النقل العام واملشترك حافلة النقل املدرس ي

التباعد أثناء ترك
األطفال باملدرسة
وأخذهم

تنفيذ التوجيهات في تطبيق الفحص الذاتيتتبع من دخل في تماس اختبار كوفيد19-
مع املرض ى
جميع املدارس

املصدر :الجولة الثالثة من املسح املتعلق باستجابات التعليم الوطني لكوفيد ،19-التي أجرتها كل من اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي ومنظمة التعاون
والتنمية في امليدان االقتصادي ،وأدارها معهد اليونسكو لإلحصاء ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي .مالحظة :تشمل البيانات  33دولة عضو
في منظمة التعاون اإلسالمي و  143دولة حول العالم.

منع االنقطاع عن الدراسة وتالفي خسائر التحصيل الدراس ي ،خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة .أدى إغالق
املدارس لفترات طويلة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى زيادة احتمالية انقطاع الطالب عن الدراسة
وتسجيل خسائر على مستوى التحصيل الدراس ي .لذلك ،من الضروري إيالء االهتمام وتوفير املساعدة في الوقت
املناسب .وإن الفئات الضعيفة تتحمل نصيبا كبيرا من العبء ،ويتعين معاملتهم بشكل خاص .ولتفادي األضرار
التي قد تلحق بتنمية رأس املال البشري في املستقبل ،يجب تنفيذ املبادرات املستمرة واملختلفة لتشجيع االلتحاق
مجددا باملدارس .كما سيحتاج الطالب ،ال سيما من خلفيات محرومة ،إلى دعم متخصص للتكيف والتعويض
عن التحصيل الدراس ي الضائع .وقد يحتاج عدد من الطالب إلى التعليم التعويض ي إلعادة ترسيخ وضعهم
األكاديمي .وهناك فرصة الستخدام الدروس املستفادة من قصص النجاح واإلخفاق من أجل تطوير مناهج أكثر
فعالية وإنصافا لتقليص الفجوات القائمة على مستوى التعلم لصالح جميع الطالب .ومن شأن ذلك أن يساعد
في بناء نظام تعليمي أكثر مثانة ومرونة .والتحسينات في التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد ضرورية ألنهما
سيستمران على األرجح في التعايش لبعض الوقت.
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
استدامة التمويل واالستثمار في مجال التعليم .خالل أوقات األزمات ،كثيرا ما تعيد البلدان توجيه موارد
امليزانية إلى القطاعات الحيوية .وأثناء جائحة كوفيد ،19-نقلت البلدان في جميع أنحاء العالم املوارد من مجال
التعليم للتركيز بشكل أكبر على الرعاية الصحية .ومع ذلك ،فمن األهمية بمكان أن تواصل بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي االستثمار في قطاع التعليم ودعمه ماليا طوال فترة الجائحة وبعدها .وقد يؤدي عكس ذلك إلى اإلضرار
بجودة املوارد التعليمية املتاحة في البلدان األعضاء ،مما سيكون له عواقب سلبية طويلة األجل على نموها العام.
وعلى املدى املتوسط ،يجب إعطاء األولوية لالستثمار في التعليم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فقد سلطت
الجائحة الضوء على الفجوة الرقمية القائمة في بلدان املنظمة ،حيث يعاني الطالب في البلدان التي تفتقر إلى
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خسارة أكبر على مستوى التعلم .واالستثمار في تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ودمجها في قطاع التعليم من شأنه أن يعزز مرونة النظام التعليمي.
ُ
وضع مفهوم للتعليم وتسريع التغييرات في التدريس والتعلم .تظهر الجهود الهائلة التي ُبذلت في فترة قصيرة
لالستجابة للصدمات في نظام التعليم أن التغيير أمر ممكن .وقد تم اإلعراب عن مخاوف بشأن الجدوى طويلة
املدى ألنظمة التعليم التقليدية في جميع أنحاء العالم بعد تفش ي كوفيد .19-ففي حين أن غالبية بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي تمكنت من توفير التعليم من خالل التعلم عن بعد ،إال أن هذا مجرد حل مؤقت .وعند إعادة
تشكيل النموذج التعليمي الحالي ،ينبغي على بلدان املنظمة التركيز على تطوير أساليب التعلم املبتكرة ،والتي
تشمل مراجعة املناهج التقليدية ،وتوقع احتياجات املتعلمين بما يتماش ى مع احتياجات رأس املال البشري للبلد،
ودمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم ،وغرس ثقافة "التعلم" خارج أماكن التعلم التقليدية .كما
يمكن للبلدان استخدام املمارسات اإليجابية التي نشأت من التعليم أثناء الجائحة لتسترشد بها املمارسات
التعليمية املستقبلية ،بما في ذلك :التعلم الهجين واملختل ط ،ومشاركة الوالدين في التعلم والتواصل بين املنزل
واملدرسة ،وتكييف التقييم واملناهج والتعليم ،ودعم التعلم لصالح الطالب األكثر تهميشا ،وشراكات مبتكرة
لتقديم خدمة التعليم.

 4.2الصحة
تستمر الخسائر البشرية الناتجة عن جائحة كوفيد 19-في االرتفاع في جميع أنحاء العالم ،حيث ال يزال الوباء
قيد االستكشاف مع ظهور متغيرات جديدة من الفيروس التاجي املستجد األساس ي ( .)SARS-CoV-2وعلى
الصعيد العاملي ،واعتبارا من  31ديسمبر ُ ،2021سجل أكثر من  288مليون حالة مؤكدة من كوفيد ،19-بما في
ذلك  5.4مليون حالة وفاة ،تم اإلبالغ عنها إلى منظمة الصحة العاملية ( 24.)WHOوفي بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي ،تجاوز عدد الحاالت  39مليون حالة ،فيما اقترب عدد الوفيات من  662ألفا ،بما يعادل  %14و %12
من اإلجمالي العاملي على التوالي .وعلى الرغم من أن هذه األرقام تبدو منخفضة بالنظر إلى أن دول املنظمة تمثل
 %24.5من سكان العالم ،فمن الجدير بالذكر أن املخاوف تتزايد في جميع أنحاء العالم بخصوص مدى قدرة
ُ
األرقام املبلغ عنها على عكس الوضع الفعليُ .ويقدر العدد اإلجمالي للوفيات العاملية التي تعزى إلى كوفيد 19-بأكثر
من ذلك بكثير ،نظرا ملحدودية اختبارات الكشف والتحديات القائمة في إسناد سبب الوفاة ،ال سيما في العالم
النامي.
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باإلضافة إلى ماليين الوفيات ،تسببت جائحة كوفيد 19-في أزمة عامل ية غير مسبوقة ،مما أدى إلى اضطرابات
اقتصادية واجتماعية وصدمة ضربت األنظمة الصحية الوطنية .تركز النظم الصحية بشكل أساس ي على احتواء
وتخفيف معدل انتشار وعدوى فيروس كورونا املستجد ،وهي في الواقع تواجه أشد أزمة وبائية عاملية في القرن
املاض ي .وقد أدت األزمة إلى تغييرات كبيرة وغير متوقعة في الطلب على الخدمات الصحية .فمن ناحية ،أدى
املرض املعدي املستجد إلى زيادة الطلب على الرعاية الحادة املتخصصة ،بينما انخفض الطلب على الخدمات
الروتينية بشكل حاد من ناحية أخرى ألسباب مختلفة .كما أدت الزيادة الكبيرة في الطلب على التشخيص والعالج
إلى إثقال كاهل األنظمة الصحية ووضع مقدمي الرعاية الصحية تحت ضغط مطالب غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد ،تحدى الوباء بالفعل قدرات النظم الصحية وكشف عن حدود قدراتها ،مما دفع إلى توجيه
اهتمام شديد إلى قدرتها على الصمود أمام تفش ي األمراض مثل كوفيد .19-وفي الواقع ،اتخذت البلدان
استراتيجيات وطنية مختلفة للسيطرة على انتقال الفيروس ،لكن النجاح النسبي لهذه االستراتيجيات يعتمد إلى
حد كبير على تأهب واستجابة النظام الصحي الحالي ،أي قدرته على إدارة مثل هذه الصدمات وأنواع التغير
األخرى في إطار القدرة على التصدي واملرونة.
آثارجائحة كوفيد 19-على األنظمة الصحية
اضطرابات في الخدمات الصحية
دفعت جائحة كوفيد 19-جميع األنظمة الصحية إلى أقص ى حدود طاقتها ،مبرزة مدى ضعفها في الواقع أمام
الصدمات الصحية.وبعد مرور حوالي عامين منذ تفش ي الجائحة ،ال يزال تأثير كوفيد 19-على توفير واستخدام
الخدمات الصحية األساسية ( ) EHSيمثل مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم ،ال سيما في البلدان منخفضة
الدخل بما في ذلك العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي .ففي املراحل األولى من الجائحة ،حذرت منظمة
الصحة العاملية من أنه "حتى التعطيل البسيط في الخدمات الصحية األساسية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة
معدالت االعتالل والوفيات ألسباب أخرى غير كوفيد 19-على كل من املدى القصير واملتوسط والطويل" ( WHO,
 .) 2020aوفي هذا الصدد ،فإن االضطرابات في تقديم الخدمات الصحية تهدد صحة ورفاهية األشخاص الذين
يحتاجون إلى الرعاية الصحية.
وتكشف الجولة الثانية من مسح منظمة الصحة العاملية حول استمرارية الخدمات الصحية األساسية خالل
جائحة كوفيد 19-أنه اعتبارا من الربع األول من عام  ،2021استمرت االضطرابات الكبيرة ،حيث ال يزال حوالي
 %90من البلدان ُتبلغ عن اضطراب أو أكثر في هذه الخدمات ،مما يشي ر إلى عدم وجود أي تغير كبير عاملي منذ
املسح األول الذي أجري في صيف .2020
ُ
ومع ذلك ،ذكر أن حجم ومدى االضطرابات قد انخفضا بشكل عام داخل البلدان ،مع انخفاض معدل
االضطراب في الخدمات الصحية األساسية من حوالي النصف إلى ما يزيد قليال عن الثلث ( .)WHO, 2021aووفقا
ملنظمة الصحة العاملية ،قد تكون هذه املكاسب واالنتعاش الجزئي لألنظمة الصحية مرتبطن بجهود الدولة
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
املكثفة خالل العام املاض ي لالستجابة لتحديات النظم الصحية واالختناقات والعوائق التي تعترض الرعاية في
سياق كوفيد.19-
و ُيظهر الوضع في دول منظمة التعاون اإلسالمي مسارا موازيا لالتجاه العاملي (الشكل  ،)4.4حيث ال يزال 42
( )%89من بلدان املنظمة الـ 47املستجيبة للجولتين من مسح منظمة الصحة العاملية تبلغ عن مستوى معين من
االضطراب في الخدمات .وعلى الرغم من االضطرابات املستمرة ،ال يزال هناك انخفاض في النسبة املئوية
للخدمات املعطلة ،من متوسط  %60املسجل عام  2020إلى  %37في  .2021وفي املقابل ،لوحظ أن الوضع قد
تدهور في ثماني دول أعضاء ،حيث ارتفعت نسبة الخدمات املعطلة خالل فترات إجراء املسح.
وأدت إعادة توجيه موارد النظام الصحي للتعامل مع الرعاية املوجهة لكوفيد ،19-إلى جانب عدم كفاية إمدادات
الوقاية من العدوى وقدرات إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة  ،إلى اضطرابات كبيرة في الخدمات الصحية
األساسية .وعالوة على ذلك ،شكلت العوائق الجديدة التي تواجه الطلب على الرعاية الصحية ،مثل تقييد
التنقالت وانخفاض القدرة على دفع مقابل الخدمات والخوف من اإلصابة ،تحديات إضافية وغير مسبوقة .ففي
الواقع ،كشف مسح منظمة الصحة العاملية أن االضطرابات في الخدمات ُينظر إليها على أنها ناتجة عن مزيج من
عوامل على جانبي العرض والطلب (الشكل  .) 5.4وجاءت عوامل جانب الطلب من بين أكثر األسباب املذكورة في
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والعالم ككل .وعلى وجه الخصوص ،كان خوف /عدم ثقة املجتمع في التماس
الشكل  :4.4النسبة املئوية للخدمات الصحية األساسية التي تعرضت لالضطراب في بلدان منظمة التعاون
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املصدر :املصدر :منظمة الصحة العاملية ،مسح جس النبض حول استمرارية الخدمات الصحية األساسية أثناء جائحة كوفيد .-النتائج العاملية  -اعتبارا
من  16أبريل .2021
مالحظة :يمثل النتائج املستقاة من الدول التي استجابت لكل من الجولة األولى والجولة الثانية من املسح .العالم /العدد = ، 125املنظمة /العدد =  .47راجع
امللحق  1لالطالع على رموز البلدان.
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
الشكل  :5.4أسباب االختالالت في الخدمات (نسبة البلدان)
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عوامل جانب الطلب ■عوامل جانب العرض ■
خوف /عدم ثقة املجتمع في طلب الرعاية الصحية
كاف من املوظفين
توافر عدد غير ٍ
عدم حضور املرض ى الخارجيون
الصعوبات املالية أثناء تفش ي املرض /اإلغالق
إلغاء الرعاية االختيارية
قيود على السفر تعيق الوصول إلى املرافق الصحية
عدم كفاية معدات الوقاية الشخصية املتاحة ملقدمي الرعاية الصحية
تغيرات في سياسات العالج لسلوك التماس الرعاية ألعراض الحمى
عدم توفر /نفاد املستلزمات الصحية في املرافق
إغالق عيادات املرض ى خارج املستشفيات
خدمات املرض ى الداخليين /أسرة املستشفى غير متوفرة
إغالق برامج الفحص على مستوى السكان
إغالق خدمات املرض ى خارج املستشفيات حسب توجيهات الحكومة

املصدر :منظمة الصحة العاملية ،املسح الوطني لجس النبض حول استمرارية الخدمات الصحية األساسية أثناء جائحة كوفيد ،19-الجولة الثانية ،يناير
 مارس  /2021لوحة املعلومات.مالحظة :يستبعد القاسم أجوبة "ال ينطبق" أو "ال أعرف" .العدد/العالم =  ،112-111العدد/املنظمة = .38

الرعاية الصحية هو العامل الذي يعتبر مسؤوال عن تعطيل الخدمات في أكثر من  %70من بلدان املنظمة ،وهو
أعلى من املتوسط العاملي البالغ  .%57لذلك ،يجب أن تكون معالجة االرتياب وانعدام الثقة في صميم الجهود
املبذولة لتعزيز الثقة وتخفيف االضطرابات في استخدام الرعاية الصحية .ومثل كل من "االنخفاض في حجم
املرض ى خارج املستشفيات بسبب عدم حضورهم" و "االعتقاد بأن الصعوبات املالية أثناء تفش ي املرض تؤثر على
الحضور" العامالن اآلخران في جانب الطلب اللذين أبلغت عنهما بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشكل متكرر.
ومن ناحية العرض ،شكل توافر املوظفين غير الكافي  -بسبب توزيع املوظفين لتقديم اإلغاثة في سياق كوفيد19-
أو ألسباب أخرى  -أكثر األسباب التي تم اإلبالغ عنها لالضطرابات في الخدمات الصحية األساسية في جميع أنحاء
العالم ( %66من البلدان) .وباملثل ،أشارت  %63من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى هذه املشكلة ،مما يجعلها
ثاني أكثر العوامل املبلغ عنها في املنطقة .وتضمنت العوامل الرئيسية األخرى املتعلقة بجانب العرض التي أبلغت
عنها بلدان املنظمة "انخفاض حجم املرض ى الداخليين بسبب إلغاء الرعاية االختيارية" ( )%42و "معدات
الحماية الشخصية غير الكافية ( )PPEاملتاحة ملقدمي الرعاية الصحية" (.)%37
وبغض النظر عن األسباب األساسية ،فإن استمرار االضطرابات في االخدمات الصحية األساسية له آثار خطيرة
على توافر الخدمات عالية الجودة والوصول إليها للجميع ،وال سيما الفئات األكثر ضعفا من السكان .وهذا
يتطلب من البلدان  -خاصة تلك األكثر تضررا من فيروس كورونا  -اتخاذ مزيد من اإلجراءات لضمان الحفاظ
على تقديم الخدمات الروتينية مع تلبية االحتياجات العاجلة التي نشأت أثناء الجائحة .ومن شأن إجراء تحليل
لكيفية تنظيم النظام الصحي الحالي وإدارته وتمويله على جميع املستويات أن يساعد على تحديد الثغرات
القائمة في تحديد املجاالت الرئيسية التي يمكن أن تكون فعالة للغاية في مكافحة كوفيد .19-ومع توفير
استجابات قصيرة األجل ،يجب أن تتطور النظم الصحية بناء على الدروس املستفادة خالل أزمة الجائحة لبناء
القدرة على الصمود في مواجهة األوبئة املستقبلية.
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القوى العاملة في مجال الصحة
تعتبر القوى العاملة في مجال الصحة إحدى اللبنات األساسية للنظام الصحي وهي مكون حيوي لقدرة النظام
على االستجابة للصدمات .فاملهنيون الصحيون كانوا في طليعة املكافحة ضد كوفيد 19-منذ تفش ي الجائحة.
ولكن العديد من البلدان كانت تواجه أصال تحديات على صعيد القوى العاملة في مجال الصحة قبل تفش ي
الجائحة (بما في ذلك العدد القليل والتوزيع غير العادل واختالل املواءمة بين االحتياجات واملهارات) وقد أثرت
الجائحة بشكل أكبر على توافر العاملين الصحيين وقدرتهم على تقديم الخدمات األساسية وتلبية االحتياجات
املتزايدة ( .)WHO, 2020bفالنظم الصحية الضعيفة التي تفتقر إلى العاملين الصحيين غير قادرة على
ُ
االستجابة لالحتياجات الناشئة .وفي الواقع ،كما ذكر سابقاُ ،ينظر إلى عدم كفاية عدد املوظفين من بين األسباب
الرئيسية الضطراب الخدمات الصحية أثناء الجائحة.
وتقدر منظمة الصحة العاملية ( )n.d. -bعجزا متوقعا قدره  18مليون عامل صحي بحلول عام  ،2030معظمهم
في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل املتوسط من الشريحة الدنيا .ومع ذلك ،تواجه البلدان على
جميع مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية ،بدرجات متفاوتة ،صعوبات في تعليم قوتها العاملة وتوظيفها
وتوزيعها واستبقائها وأداءها .كما يساهم النقص الحاد في االستثمار في تعليم وتدريب العاملين الصحيين في بعض
البلدان وكذلك عدم التوافق بين استراتيج يات التعليم والتوظيف فيما يتعلق بالنظم الصحية واحتياجات
السكان في النقص املستمر في أعدادهم.
الشكل  :6.4كثافة األطباء وموظفي التمريض ()2019
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املصدر :منظمة الصحة العاملية ،املرصد الصحي العاملي
مالحظة :البيانات خاصة بعام  2019أو أحدث عام متاح .راجع امللحق (أ) لالطالع على رموز البلدان.

ويتم توزيع العاملين الصحيين بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم ولكن النقص في أعدادهم أكثر حدة في
دول منظمة التعاون اإلسالمي .وتظهر أحدث البيانات املتاحة أن دول املنظمة ،في املتوسط ،تتوفر على أعداد
أقل بكثير من كل من األطباء والعاملين في التمريض بالنسبة لحجم سكانها من املتوسط العاملي وكذلك متوسط
الدول النامية غير األعضاء في املنظمة (الشكل  .)6.4وتتوفر حوالي  %73من دول املنظمة على كثافة أطباء أقل
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
من املتوسط العاملي البالغ  17.4لكل  10000من السكان ،وأكثر من  %41أفادت بوجود أقل من خمسة أطباء
لكل  10000من السكان .وباملثل ،فإن كثافة العاملين في التمريض أقل من املتوسط العاملي البالغ  37.3لكل
 10000من السكان في أكثر من  %71من دول منظمة التعاون اإلسالمي ،وأقل من  10لكل  10000من السكان
في حوالي  .%43وبالتالي ،فإن القوة العاملة الحالية املحدودة في هذه البلدان ستكون أكثر إجهادا في جهودها
لتلبية الطلب اإلضافي على الرعاية الناجم عن الجائحة .وهناك نقطة صعبة أخرى تتمثل في أن البلدان ذات
االحتياجات النسبية األكبر  -معظمها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء  -تتوفر على أدنى األرقام ،أي ينبغي أن
تتعامل مع الوضع بقوة عاملة صحية أصغر بكثير.
وأدت جائحة كوفيد 19-إلى تفاقم النقص في القوى العاملة الصحية وأثرت سلبا على العاملين في مجال الصحة
والرعاية من خالل قنوات عديدة (الشكل  .)7.4واألهم من ذلك أنها ِّ
عرضت صحة العاملين الصحيين أنفسهم
للخطر .فقد كان العاملون الصحيون من بين أكثر الفئات عرضة لإلصابة بسبب طبيعة عملهم ،حيث تشير
البيانات إلى أنهم تأثروا بشكل كبير جراء الجائحة وأن الكثير منهم أصيبوا أو مرضوا أو ماتوا نتيجة لكوفيد.19-
وتقدر منظمة الصحة العاملية ( )2021bأن ما بين  80.000و  180.000من العاملين في مجال الصحة والرعاية
قد ماتوا بسبب كوفيد 19-في الفترة ما بين يناير  2020إلى مايو  ،2021ما يقارب سيناريو متوسط يبلغ 115500
حالة وفاة .وعالوة على ذلك ،يجادل بأن هذه األرقام مستمدة إلى حد كبير من الوفيات املرتبطة بكوفيد 19-التي
تم اإلبالغ عنها إلى منظمة الصحة العاملية ،وهي أقل بكثير من عدد الوفيات الفعلي .وهذه صورة مقلقة لتأثير
الجائحة على العاملين في مجال الصحة والرعاية ،الذين يحتاجون إلى حماية أفضل وظروف عمل الئقة.
الشكل  :7.4العوامل متعددة األبعاد املتعلقة بكوفيد 19-التي تؤثر على العاملين في مجال الصحة والرعاية







االلتهابات
حاالت الوفاة
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االحترق
اضطرابات عقلية أخرى





الصحة

الوضع االجتماعي
والرفاهية
 الوصمة االجتماعية والتمييز
 رعاية أفراد األسرة
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النقص والشواغر
التطويع ألغراض أخرى
القدرة على التدخل السريع
الغياب املرتبط باملتالزمة
التنفسية الحادة الوخيمة
()SARS-CoV-2

نقص معدات الوقاية الشخصية
اإلضرابات العمالية
الحجر الصحي والعزل الذاتي
عقود املوظفين املؤقتة
نقص الحوافز والتأمينات
العنف والتحرش
نقص الدعم النفس ي
عدم وجود لقاح كوفيد19-

املصدر :منظمة الصحة العاملية ،تأثير كوفيد 19-على العاملين في مجال الصحة والرعاية :نظرة مقربة على الوفيات .دائرة القوى العاملة في مجال الصحة  -ورقة
بحثية  .1جنيف :منظمة الصحة العاملية ،سبتمبر https://apps.who.int/iris/handle/10665/345300 .2021

واتبعت البلدان سياسات متنوعة للقوى العاملة الصحية لتعزيز األعداد اإلجمالية للعاملين في مجال الصحة
وتحسين قدراتهم ،بما في ذلك إعادة توزيع املتخصصين في الرعاية الصحية ،وتعيين موظفين جدد ،وتعبئة طالب
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الطب ،واملوظفين غير النشطين واملتقاعدين حديثا ،واستقدام موظفين من القطاع الخاص .كما تم تكييف
أدوار الطاقم الطبي القائم ملعالجة مرض ى كوفيد .19-وبالنظر إل ى هذه األدوار الجديدة أو نطاقات الوظائف
املوسعة ،اكتسب تدريب العاملين الصحيين املرتبط بالجائحة أهمية لتتبع انتشار العدوى واحتوائها .وأثبتت كل
هذه الجهود أن التغلب على الوباء الحالي وبناء القدرة على الصمود في حاالت الطوارئ املستقبلية لن يتحقق إال
إذا تم إجراء تحسينات جذرية لتقوية القوى العاملة الصحية .ولذلك ،يجب على البلدان إعطاء األولوية لحماية
القوى العاملة الصحية واالستثمار فيها أثناء وبعد جائحة كوفيد 19-العاملية الحالية.
البنية التحتية واملعدات في مجال الصحة
سلطت جائحة كوفيد 19-الضوء على الحاجة إلى السع ة الكافية ألسرة املستشفيات ،ال سيما أسرة وحدة
العناية املركزة ( ،)ICUملعالجة الزيادات املفاجئة في عدد املرض ى املصابين بأمراض خطيرة .ولقد كشف الوباء
أيضا أن البلدان بحاجة إلى التحلي باملرونة واإلبتكار لتعزيز قدرة البنية التحتية في حاالت الطوارئ.وقد
استخدمت األنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم ثالثة مناهج مشتركة لتوسيع نطاق البنية التحتية للنظام
الصحي بسرعة ملواجهة االرتفاع املفاجئ في حاالت كوفيد :19-إنشاء مرافق عالجية جديدة ومخصصة ،وإعادة
تخصيص مساحات غير طبية إلنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة أو مراكز اختبار ،وإعادة تشكيل املرافق
الطبية املوجودة ( .)Haldane et al., 2021; OECD, 2021kوباإلضافة إلى ذلك ،اعتمدت البلدان في كثير من
األحيان على الرعاية املنزلية للمرض ى الذين يعانون من كوفيد 19-بدرجة خفيفة إلى متوسطة ،مع إتاحة املرافق
الصحية للمرض ى غير القادرين على عزل أنفسهم داخل منازلهم .وألغت العديد من البلدان أيضا العمليات
الجراحية االختيارية في محاولة لضمان قدرة النظام على تقديم الرعاية في سياق كوفيد ،19-والتي تم اإلبالغ عنها
باعتبارها سببا الضطراب الخدمات الصحية األساسية (انظر الشكل  5.4أعاله).
وتشير أحدث اإلحصاءات املتاحة عن سعة األسرة باملستشفيات
في البلدان إلى أن مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي ال تزال
متخلفة بكثير عن املتوسط العاملي وكذلك متوسط الدول النامية
غير األعضاء في املنظمة .فدول املنظمة ،في املتوسط ،تتوفر على
فقط  12سرير لكل  10000من السكان في املستشفيات ،أي أقل
من نصف املتوسط العاملي (الشكل  .)8.4ومن الواضح أن هذا
ينطوي على زيادة الطلب على أسرة املستشفيات بسبب حالة
طوارئ الصحة العامة لكوفيد - 19-ما لم يتم تلبيتها بحلول مؤقتة
فورية  -األمر الذي قد يساهم في عرقلة االستجابة الفعالة كوفيد-
 19في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

الشكل  :8.4عدد أس َّرة املستشفيات،
( 2018لكل  10.000شخص)
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العالم

البلدان املتقدمة البلدان النامية
غير األعضاء

املنظمة

املصدر :منظمة الصحة العاملية ،املرصد الصحي العاملي
مالحظة :البيانات خاصة بعام  2018أو أحدث عام متاح.

وباإلضافة إلى أسرة املستشفيات ،ثبتت األهمية القصوى لتوافر
وحدات العناية املركزة واإلمدادات واملعدات الطبية بأعداد كافية ،مع مخزون من مستلزمات الطوارئ أثناء
الجائحة .وعلى الرغم من الحاجة املتزايدة إلنتاج وتوزيع كميات كبيرة من اإلمدادات والتقنيات الطبية ،فإن
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
االعتماد املفرط على عدد قليل من البلدان لإلنتاج ،واملنافسة بين البلدان ،واضطراب سلسلة التوريد تسبب في
نقص اإلمدادات العاملية ( .)Haldane et al., 2021وقد استخدمت البلدان التي تتوفر على بعض مخزونات
معدات الوقاية الشخصية (األقنعة الواقية والقفازات وأغطية واقية للوجه وأردية طبية) كاحتياطي في انتظار
اإلمدادات املستوردة أو زيادة اإلنتاج املحلي .كما كان الحصول على اللقاح إشكالية أخرى في حد ذاتها ،وال تزال
هناك مخاوف بشأن الوصول العادل إلى اللقاحات في حالة من نقص اإلمداد.
في هذا الصدد ،تعد البنية التحتية واألدوية واملعدات األساسية من بين املتطلبات األساسية التي يجب أن تكون
موجودة لدعم وظائف النظم الصحية وخدمات الصحة العامة .ومن الضروري إعطاء األولوية للبنية التحتية
واملعدات الصحية لتقليل الصعوبات التي تصادفنا في تقديم الخدمات الصحية األساسية وتعزيز االستجابة
للوباء الحالي .وهناك حاجة إلى إعادة تقييم قدرة البنية التحتية الصحية وتحديد املتطلبات املحتملة لإلمدادات
األساسية للتأهب للموجات املستقبلية املحتملة من كوفيد.19-
التمويل في مجال الصحة
أعلنت البلدان عن تدابير تتعلق بامليزانية في مجاالت مختلفة ،بما في ذلك قطاع الصحة ،استجابة للجائجة .وتم
توفير موارد إضافية لقطاع الصحة ملكافحة كوفيد 19-وتخفيف الضغوط املفروضة على النظام الصحي
للحفاظ على تقديم الخدمات الصحية األساسية .وشملت النفقات الصحية الحكومية من أجل كوفيد 19-في
الغالب شراء معدات الوقاية الشخصية ،واإلمدادات الطبية واملعدات لالختبار والعالج ،وزيادة في أجور املهنيين
الصحيين ،ودعم املستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية اآلخرين ،والبحث والتطوير في إطار لقاحات وعالجات
جديدة ( .)OECD, 2021kواختلف حجم هذه النفقات عبر البلدان اعتمادا على االختالفات املسجلة في انتشار
كوفيد ،19-ووضع النظم الصحية ،والقدرة املالية على توليد حيز مالي إضافي.
وعلى غرار البلدان النامية األخرى ،قدمت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دعما ماليا محدودا
استجابة لفيروس كوفيد ( 19-انظر الشكل  6.2أعاله) وظلت نفقاتها على الصحة أقل بكثير من املتوسطات
العاملية .وتشير أحدث البيانات املتاحة إلى أنه قبل تفش ي الجائحة ،كانت دول املنظمة تمثل أقل من  %4من
اإلنفاق العاملي على الصحة الذي بلغ  8.3تريليون دوالر أمريكي عام  .2018وبلغ متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق
على الصحة  175دوالرا أمريكيا فقط فيها ،وهو منخفض جدا باملقارنة مع العالم (الشكل 9.4أ) .وعلى الصعيد
العاملي ،بلغ نصيب الفرد من اإلنفاق على الصحة في  53دولة بها  %40من سكان العالم أقل من  100دوالر
أمريكي ،وكان  28منها من دول املنظمة .باإلضافة إلى ذلك ،شكلت املصادر العامة لإلنفاق على الصحة النصف
( )%50.5من إجمالي اإلنفاق على الصحة في دول املنظمة ،والذي كان مجددا أقل من املتوسطات العاملية (الشكل
 9.4ب) .وعالوة على ذلك ،كان اإلنفاق من املال الخاص مرتفعا نسبيا ،حيث يمثل حوالي ثلث ( )%34.9إجمالي
اإلنفاق على الصحة وثالثة أرباع ( )%73.3اإلنفاق الخاص على الصحة (الشكل 9.4ج).
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
الشكل  :9.4اإلنفاق الجاري على الصحة2018 ،
أ .لكل فرد (الدوالر)
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 %من إجمالي اإلنفاق الحالي على الصحة
 %من اإلنفاق الحالي على الصحة في القطاع الخاص

املصدر :منظمة الصحة العاملية ،املرصد الصحي العاملي

ويعد نصيب الفرد املنخفض من اإلنفاق على الصحة والحصة الخاصة املرتفعة نسبيا ،والتي تشمل في الغالب
النفقات من املال الخاص ،من العوامل الحاسمة التي تواجهها دول منظمة التعاون اإلسالمي أثناء الجائحة ،وال
سيما البلدان منخفضة الدخل التي تتلقى مساعدات خارجية من أجل الصحة .ومن املرجح أن تجعل هذه
العوامل معظم دول املنظمة أكثر عرضة لالختالالت االقتصادية الكلية واملالية الناتجة عن أزمة كوفيد-
. 19وبالتالي ،فإن حماية صحة املواطنين مهمة جوهرية لألنظمة الصحية التي تواجه انتشار كوفيد ،19-مما
يتطلب أن يكون التشخيص /االختبار والرعاية املناسبة متاحة بسهولة وبأسعار معقولة ويتم توفيرها في بيئة
آمنة ( .)OECD, 2020gكما أن الحواجز املالية التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية قد تقوض الجهود
املبذولة الحتواء الجائحة وهي حقيقة ال يمكن إنكارها ،بحيث أن ا ملستويات املرتفعة من املدفوعات من املال
الخاص قد تمنع الناس من البحث عن التشخيص والعالج املبكر ،وبالتالي تساهم في زيادة انتشار كوفيد.19-
لذلك ،يجب أن تضمن سياسات التمويل في قطاع الصحة أال تضطر األسر إلى دفع مبالغ كبيرة من أموالها
الخاصة للتدخالت الصحية في سياق كوفيد.19-
باإلضافة إلى ذلك ،قوضت الجائحة بشكل كبير تغطية التأمين الصحي في جميع أنحاء العالم .ومع تحول الوباء
من أزمة صحية عامة إلى أزمة عمالة ،زاد عدد العاطلين عن العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي بأكثر من 4
ماليين ليصل إلى  49.3مليون عام ( 2020انظر القسم  .)2.2وقد تكون هذه الزيادة املفاجئة في البطالة قد
تسببت في خسارة كثير من الناس للتأمين الذي يكفله صاحب العمل .وكما في حالة النفقات من األموال الخاصة،
يمكن أن تثبط املعدالت املرتفعة من نقص التأمين استخدام الرعاية الصحية وتثني املواطنين عن طلب الرعاية
الطارئة ،مما يؤدي إلى أمراض مزمنة غير معالجة ،ويحد من القدرة على مراقبة املتالزمات ،ويقوض الثقة العامة
في الخدمات العامة ،وبالتالي تسريع وتيرة تأثير كوفيد.)Lal et al., 2021( 19-
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
توصيات متعلقة بالسياسات
على الرغم من أن االستجابة لكوفيد 19-ال تزال مستمرة والسياقات تتطور باستمرار ،فإن كيفية استجابة
البلدان للجائحة تعتمد في النهاية على مدى مرونة أنظمتها الصحية .وفي هذا الصدد ،يجب أن يكون تعزيزقدرات
النظام الصحي وتحسينها على رأس األولويات لالستجابة للجائحة الحالية وبناء القدرة على الصمود في حاالت
الطوارئ املستقبلية .وينبغي النظر إلى األزمة الحالية باعتبارها فرصة لتحسين النظم الصحية بناء على الدروس
املستفادة وجعلها أكثر فعالية وأكثر استعدادا لالستجابة للصدمات املستقبلية.
وبالنظر إلى االضطرابات التي طال أمدها على مستوى الخدمات الصحية األساسية ،تحتاج البلدان إلى ضمان
سيرسياسات الحد من الجائحة في اتجاه متوازمع سياسات معالجة األولويات الصحية األخرى ،وأن الجميع،
وال سيما الفئات األكثر ضعفا ،قد واصلوا الحصول على الخدمات الصحية.
وبالنظر أيضا إلى أن معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تنظر إلى انتشار الخوف وانعدام الثقة على أنه عامل
مسؤول عن اضطرابات الخدمات الصحية ،فمن األهمية بمكان تصميم السياسات واملبادرات لتعزيز الثقة أو
تقليل انعدام الثقة على مستوى نظام الرعاية الصحية .ويعد إشراك مقدمي الرعاية الصحية مع املجتمعات
أمرا مهما في هذه العملية إلنشاء تدابير وبرامج وسياسات أكثر دقة وفعالية ،والتي يمكن أن تساعد أيضا في
التخفيف من عدم املساواة في مجال الصحة.
ويتطلب بناء املرونة ملواجهة األوبئة والصدمات األخرى في املستقبل تخطيطا مستداما للقوى العاملة على املدى
املتوسط حتى الطويل .وتشمل القضايا التي يجب حلها في هذا الصدد ضمان وجود عدد كاف من األطباء
واملمرضات مع مزيج مثالي من املهن لتوفير رعاية فعالة للمرض ى وتقليل الضغط على النظم الصحية إلى
مستويات يمكن إدارتها .وهذا بدوره يتطلب إيجاد السبل التي يمكن للقطاع الصحي من خاللها جذب العمال
واالحتفاظ بهم .وبالنسبة للبلدان التي تعاني من نقص مزمن في القوى العاملة ،هناك حاجة إلى استثمارات
مستدامة في القوى العاملة ،ال سيما من خالل تحسين األجور وظروف العمل.
ولتقليل االعتماد على عدد محدود من الشركات املصنعة األجنبية وتجنب االضطرابات في سالسل التوريد
العاملية ،قد تحتاج بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى استكشاف إمكاناتها لإلنتاج املحلي لبعض األدوية
األساسية ومعدات الوقاية الشخصية واألجهزة الطبية .وفي هذا الصدد ،ملنع حاالت النقص ونفاد املخزون أثناء
األوبئة املستقبلية ،قد تفكر في تطوير قدراتها التصنيعية من خالل تقديم املساعدة للمنتجين املحليين بسبل
مختلفة.
وبينما زاد فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-من الضغط على املوارد الحكومية ،من املهم االعتراف بأن
االستثمارفي النظم الصحية يساهم أيضا في االنتعاش االقتصادي .وينبغي على السياسات أن تضمن االستثمار
املستمر في النظم الصحية ،مع بذل الجهود لتحقيق النتائج ضمن قيود صارمة .واملطلوب سياسات تمويل
سليمة في مجال الصحة للمساعدة في ضمان وجود موارد كافية للتعامل مع كوفيد ،19-وصرف املوارد بسرعة،
وإنفاقها بطريقة فعالة.
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
ويجب توفير املوارد لقطاع الصحة حسب الضرورة من أجل األنشطة املتعلقة بكوفيد ،19-لكن سياسات
التمويل الصحي تحتاج إلى ضمان تخصيص املوارد الحالية للمجاالت األكثر احتياجا .ويمكن أن تساعد جهود
إعادة ترتيب األولويات في القضاء على اإلنفاق غيرالفعال أو املهدر.
وتبرز األزمة الحالية أهمية التغطية الصحية الشاملة باعتبارها عنصرا أساسيا ملرونة النظم الصحية.
فالفجوات ا ملستمرة في التغطية تقوض استجابة النظام الصحي بالنظر إلى أن اإلخفاقات في الكشف أو
ُ
تشخيص كوفيد 19-بسبب التكاليف تلحق الضرر بجهود الحد من انتقال العدوى .وهناك حاجة إلى سياسات
مناسبة لتقليل املستويات املرتفعة للمدفوعات من األموال الخاصة وإزالة الحواجز املالية األخرى التي
تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية.
وعالوة على ذلك ،تؤثر الجائحة بشكل كبير على الفئات األكثرضعفا من السكان ،على سبيل املثال ،املتقاعدين
واألطفال والطالب واملعوقين والعاطلين عن العمل ،األمر الذي يؤكد أن حصولهم على خدمات التشخيص
والعالج أمر مهم بشكل خاص .ويجب أن تغطي موارد امليزانية املعنية التحويالت أو اإلعانات أو املدفوعات
املباشرة لضمان التغطية الكاملة الختبار الكشف عن كوفيد 19-وتشخيصه والعالج منه.

 4.3الفقروعدم املساواة
وإذ ُيعترف بأهمية الحد من الفقر بالنسبة لالستدامة والتنمية ،تم اتخاذ العديد من املبادرات على مر السنين
من قبل املنظمات الدولية والبلدان واملجتمعات للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم .وفوق ذلك كله ،يعد
الفقر أحد العناصر املركزية لخطة التنمية املستدامة لعام  ، 2030والقضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل
مكان هو الهدف األول للتنمية املستدامة ( .)SDGكما وضع برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 2025
التخفيف من حدة الفقر ضمن مجاالته الـ 18ذات األولوية.
ال يزال معدل انتشار الفقر املرتفع أحد أهم التحديات التي تواجه العالم ،وال سيما منظمة التعاون اإلسالمي،
التي ال يزال  21بلدا من بلدانها األعضاء مصنفة من بين أقل البلدان نموا من قبل األمم املتحدة .وباإلضافة إلى
ذلك ،على مدى العقود الثالثة املاضية ،تحول تمركز أفقر الناس في العالم من شرق وجنوب آسيا إلى أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ،حيث تقع معظم البلدان األقل نموا األعضاء في املنظمة.
والفقر يؤدي إلى الجوع وسوء التغذية ويتأثر بهما كذلك ،من بين عدد من املشاكل األخرى ،ويهدد االحتياجات
اإلنسانية األساسية للبقاء على قيد الحياة .فالعديد من األطفال على الصعيد العاملي يعانون من نقص التغذية
وهذا ما يجعلهم عرضة ملشاكل صحية عويصة تتجلى بالدرجة األولى في طبيعة نموهم البدني واملعرفي .وهذا
بدوره من العوامل املعيقة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األقل
نموا.
وتشكل جائحة كوفيد 19-مصدر تهديد للمكتسبات التي تحققت على مدى سنوات من الجهد في التخفيف من
حدة الفقر وعدم ا ملساواة في الدخل .فالجائحة تعيق الجهود املبذولة ملكافحة الفقر وتزيد من التحديات التي
قد تعرقل مساعي تحقيق أهداف التنمية املستدامة .كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على النظم الصحية في البلدان
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
املتقدمة والنامية على حد سواء ،وتفرض آثارها عبئا إضافيا على املجتمعات بكل أطيافها ،وهذا ما يؤثر بصورة
أكبر على الفئات االجتماعية الضعيفة .ومع األسف الشديد ،تجد األنظمة االقتصادية الهشة في العديد من
بلدان املنظمة نفسها عاجزة عن التعامل مع هذه التحديات على أكمل وجه .وما يساهم أيضا في تفاقم مشكلة
الفقر وعدم املساواة في هذه البلدان هو ضعف املوارد املالية لتقديم الدعم في إطار جهود التكيف في فترات
تراجع النشاط االقتصادي الطويلة وتوقف األنشطة االقتصادية غير الرسمية ،التي يعتمد عليها ماليين الناس.
جائحة كوفيد 19-والفقراملدقع
كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم ،يعتبر الفقر في دول منظمة التعاون اإلسالمي نتيجة للبنية االجتماعية
واالقتصادية والسياسية املعقدة ،ويرتبط باالقتصادات الفقيرة ،وضعف املوارد البشرية ،وسوء تقديم
الخدمات االجتماعية ،والسياسات السيئة املوضوعة للتصدي للتحديات التي تواجه اإلنسان والتنمية
االجتماعية واالقتصادية .ففي بعض الحاالت ،تكون الظروف شديدة الحدة لدرجة يصل فيها الفقر إلى
مستويات قصوى .وعلى الرغم من اختالفها من بلد إلى آخر  ،إال أن هناك العديد من األسباب األساسية للفقر
املدقع ،بما في ذلك الظروف الجغرافية املناوئة ،والنزاعات العنيفة الطويلة والعقوبات الدولية ،وسوء اإلدارة،
والتمييز بين الجنسين والتمييز العرقي أو االجتماعي ،ومعدالت الخصوبة اإلجمالية القصوى ،وعدم القدرة على
االستفادة من األراض ي وفرص العمل (.)SDSN, 2012
يمثل القضاء على الفقر املدقع 25أولوية حاسمة من أولويات مجتمع التنمية الدولية .والقضاء على الفقر بجميع
أشكاله هو أول أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر التي اعتمدتها األمم املتحدة ،والتخفيف من حدة الفقر
من بين املجاالت الثمانية عشر ذات األولوية لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام .2025وقد وضع
البنك الدولي هدفا طموحا يتمثل في خفض معدل الفقر املدقع إلى  %3بحلول عام Castañeda et al., ( 2030
 .)2018وفي الواقعُ ،حقق تقدم ملحوظ خالل العقدين املاضيين على صعيد رفع مستويات املعيشة ألفقر الناس
في جميع أنحاء العالم .ووفقا لقاعدة بيانات األداة اإللكترونية لقياس الفقر ( )PovcalNetالتابعة للبنك
الدولي ،26كان ما يقرب من  1.7مليار شخص ،أو  %28من سكان العالم ،يعيشون على أقل من خط الفقر الدولي
الحالي البالغ  1.90دوالرا أمريكيا في اليوم عام  .2000وبحلول عام  ،2017الذي يعتبر السنة ذات أحدث
التقديرات العاملية للفقر ،انخفض عدد األشخاص الذين يعانون من فقر مدقع بنسبة  %60تقريبا ليصل إلى
 696مليون شخص.وخالل الفترة نفسها ،انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع بشكل
أسرع ،من  27.8إلى .%9.3
وسجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بدورها تقدما كبيرا على مدار العقدين املاضيين .وتشير البيانات املتاحة
إلى أن  %30.8من السكان في دول املنظمة منخفضة ومتوسطة الدخل 27كانوا يعيشون تحت خط الفقر الدولي
البالغ  1.90دوالر عام  ،2000وانخفضت هذه النسبة إلى  %14.3عام  .2019ومع ذلك ،يشير التحليل اإلقليمي
إلى أن أكثر من ثلث ( )%36.4السكان في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما زالوا يعيشون في فقر مدقع،
في حين أن هذه النسبة أقل من  %3في شرق آسيا واملحيط الهادئ ( )EAPوأوروبا وآسيا الوسطى (( )ECAالشكل
10.4أ) .وفي البلدان األقل نموا األعضاء في املنظمة ،ومعظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،ال تزال نسبة
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من يعانون من فقر مدقع عند مستوى عال ( .)%27.7وهذا يشير بوضوح إلى أن التقدم الذي تم إحرازه كان
متفاوتا فيما بين البلدان .بحيث كان هناك عدد من دول املنظمة التي شهدت نسبة متزايدة من السكان تقع تحت
خط الفقر على مدى العقدين املاضيين .وعالوة على ذلك ،في بعض البلدان األعضاء ،كان أكثر من نصف
السكان ال يزالون يعيشون في ظروف فقر مدقع لحدود عام .2019
وعلى الرغم من اإلنجاز الباهر على مستوى خفض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي ،ال
يزال أكثر من  250مليون شخص في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املنخفضة واملتوسطة الدخل يعيشون في
فقر مدقع لحدود عام  .2019وجسد هذا الرقم مكافئا لسكان ما يقرب من  35بلدا عضوا في املنظمة مجتمعة،
وشكل حوالي  %39من التقدير العاملي للسكان الذين يعيشون في فقر مدقع ،البالغ عددهم  655مليون نسمة،
ثالثة أرباع ( )%76منهم يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء ،كما هو متوقع ،و  %11في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا (الشكل 10.4ب).
كان ارتفاع معدالت الفقر املدقع وعدم املساواة في الدخل في العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحديا
قائما حتى قبل بداية انتشار جائحة كوفيد 19-في العالم .وفي الوقت الراهن ،سيسجل تراجع في جزء من
الشكل  :10.4السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ  1.90دوالر في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي منخفضة
ومتوسطة الدخل2019 ،
ب .التوزيع اإلقليمي للفقراء (املليون)

أ .حصة السكان الفقراء
Average
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املصدرPovcalNet: :أداة إلكترونية لقياس الفقر طورتها مجموعة أبحاث التنمية التابعة للبنك الدولي .
( http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspxحتى  21يونيو )2021
مالحظة :لم يتم تضمين أفغانستان وليبيا بسبب عدم توفر البيانات.
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
الشكل  :11.4األثر التقديري لجائحة كوفيد 19-على الفقر املدقع العاملي
أ .أشد الناس فقرا (املليون)

ب .معدل الفقراملدقع ()%
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املصدر :ماهلر وآخرون ( .)2021مالحظةُ :يقاس الفقر املدقع بحساب عدد األشخاص الذين يعيشون على أقل من  1.90دوالر في اليوم 2017 .هو العام
األخير مع تقديرات الفقر العاملية الرسمية.

املكتسبات التي تحققت في مكافحة الفقر في جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة .فخالل عام  ،2020مع انتشار
الجائحة في جميع أنحاء العالم وتباطؤ توقعات النمو ،استجابت العديد من البلدان النامية بإغالق أجزاء
رئيسية من اقتصادها .وأدت عمليات اإلغالق هذه إلى انخفاض الدخل وفرص العمل ،ودفعت العديد من األسر
الضعيفة التي تعيش على هامش الفقر للوقوع في براثنه مرة أخرى .وبالتالي ،ألول مرة منذ أكثر من  20عاما،
ُيتوقع أن يزداد الفقر املدقع في عام  .202028وتشير أحدث تقديرات ماهلر وآخرون ( )2021إلى أن الجائحة أدت
إلى زيادة عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار  97مليون شخص عام  ،2020مما رفع اإلجمالي
العاملي إلى حوالي  732مليون شخص .وبالنسبة لعام  ،2021تشير توقعاتهم إلى انخفاض الفقر العاملي بنحو 21
مليون شخص باملقارنة مع عام  .2020ولكن هذا االنتعاش لن يكون كافيا لسد الفجوة التي ُيقدر أن الجائحة
تسببت فيها عام  ،2020وسيظل عدد الفقراء الناجم عن الجائحة في  2021عند حوالي  97مليون .ووفقا لذلك،
من املتوقع أن يرتفع معدل الفقر العاملي إلى  %9.4عام  2020ثم ينخفض بشكل طفيف إلى  %9.1عام ،2021
مع خسارة ثالث إلى أربع سنوات من التقدم نحو إنهاء الفقر املدقع (الشكل .)11.4
وعلى الرغم من أن عدد األشخاص الذين يعانون من فقر مدقع يزداد في جميع املناطق عام  ،2020فمن املتوقع
أن يزداد أكثر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وهو أمر ممكن ألن املنطقة بها عدد أكبر بكثير من الناس
املتواجدون بالقرب من خط الفقر العاملي.وكما ذكرنا أعاله ،تعيش الغا لبية العظمى من أفقر الناس في بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء .وعالوة على ذلك ،تشير التقديرات إلى أن املنطقة
ستشهد زيادة أخرى عام  2021على الرغم من االنخفاض العاملي املتوقع.ففي الواقع ،كان من املتوقع أصال أن
يزداد الفقر في املنطقة عام  2021قبل انتشار الجائحة ،ولكن معدل هذه الزيادة سيزيد عن الضعف (من %1.0
إلى  .)%2.5وهذا يشير إلى أن الفقر املدقع في أفقر املناطق وأكثرها هشاشة يزداد سوءا في ظل ظروف الجائحة.
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وبالنظر إلى أن النمو االقتصادي هو املحرك األكبر للحد من الفقر ،فإن زيادة النشا ط االقتصادي العاملي بما
يتماش ى مع االنتعاش االقتصادي املتوقع قد يقلل من الفقر في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل طاملا أنه
يترجم إلى املزيد من فرص العمل واملزيد من الطلب على صادراتها .ومع ذلك ،على الرغم من أن االقتصادات
واملجتمعات قد نجحت بالتدريج في تحسين قدرتها على التكيف مع الوضع الذي فرضته الجائحة ،فإنه ال يزال
غموض كبير يحوم حول تطور الجائحة ومدى تأثيرها على التنمية االقتصادية واالجتماعية على املدى البعيد.
وقد تؤدي احتماالت حدوث موجات جديدة ،والتأخيرات اإلضافية في إطالق عمليات التلقيح ،وظهور سالالت
أكثر عدوى للفيروس ،وزيادة مستويات الديون ،وارتفاع أسعار املواد الغذائية إلى تفاقم التوقعات بشكل كبير.
جائحة كوفيد 19-وعدم املساواة في الدخل
كانت الظروف االقتصادية والصحية السائدة في فترة ما قبل الجائحة غير مواتية في عدد من دول منظمة التعاون
اإلسالمي ،وانعكس ذلك في ارتفاع معدالت الفقر املدقع وارتفاع مستويات عدم املساواة في الدخل .ووفقا لبيانات
قاعدة بيانات عدم املساواة العاملية ،إلى حدود عام  ،2019تستأثر نسبة  %10األولى من السكان ما يصل إلى -52
 %65من الدخل القومي في  16دولة عضو في املنظمة ،مما يعكس أعلى مستوى من عدم املساواة .وتتراوح هذه
النسبة بين  %52-47في  16دولة أخرى ،و  %47-43في  11دولة ،و %43-35في  13دولة ،و %35-27في دولة واحدة
فقط (الشكل  .)12.4وبشكل عام ،فإن أغنى  %10تستأثر بما ال يقل عن نصف الدخل القومي في  22دولة عضو
في املنظمة .وتشير حقيقة أن هذه البلدان لديها مستويات دخل مختلفة إلى أن نتائج عدم املساواة ال تعتمد
بالضرورة على متوسط مستوى املعيشة .وكما أوضح التقرير العاملي لعدم املساواة لعام " ،2022ال توجد
مقايضة بين مستويات الدخل املرتفعة ومستويات عدم املساواة األعلى .وفي الوقت نفسه ،ال يعني ارتفاع
متوسط مستويات الدخل بأي حال من األحوال عدم مساواة أقل" (.)Chancel at. al., 2021
الشكل  :12.4مستويات عدم املساواة في جميع أنحاء العالم( 2019 ،أولى  %10من حصص الدخل % ،من الدخل القومي)

املصدر :قاعدة بيانات عدم املساواة العاملية

تسببت جائحة كوفيد 19-في أزمة اقتصادية عاملية غير مسبوقة ،أدت إلى انكماش اقتصادي حاد في جميع أنحاء
العالم .وكما هو مذكور في القسم  1.2أعاله ،أثرت الجائحة على االقتصادات بمعدالت متباينة ،ومن املتوقع أن
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يكون التعافي منها متفاوتا أيضا ،حيث تنمو بعض البلدان بشكل أسرع بكثير من غيرها .ومن املرجح أن تؤدي
هذه التباينات إلى خلق فجوات أوسع بكثير في مستويات املعيشة بين البلدان باملقارنة مع الوضع السابق
للجائحة .على سبيل املثال ،بينما استمرت بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي في زيادة نصيب الفرد من الناتج
املحلي اإلجمالي الحقيقي على الرغم من الظروف الوبائية غير املواتية ،ال ُيتوقع أن يرى البعض اآلخر مستويات
املعيشة ا ملسجلة في فترة ما قبل الجائحة في السنوات القليلة املقبلة .وعالوة على ذلك ،عرقلت جائحة كوفيد-
 19في العديد من بلدان املنظمة الجهود املبذولة للحاق بركب البلدان املتقدمة على مستوى نصيب الفرد من
الدخل.
إلى جانب عدم املساواة بين البلدان فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجماليُ ،يعتقد أيضا أن عدم
املساواة في الدخل داخل البلدان قد ازداد خالل الجائحة .ومع ذلك ،من السابق ألوانه معرفة ما إذا كان هذا هو
الحال ألن البيانات املتعلقة بالدخل الفردي ،والتي تأتي من املسوح األسرية واملصادر اإلدارية ،ليست متاحة بعد
لعام  .2020ولكن يبدو من املعقول أن نستنتج أن عدم املساواة داخل العديد من البلدان آخذ في االزدياد،
بالنظر إلى وجود أدلة على زيادة الفقر وزيادة دخل املليارديرات ،وهناك أسباب وجيهة لتوقع خلق الجائحة
لتفاوتات جديدة واإلسهام في تفاقم الفجوات القائمة مسبقا في الدخل داخل البلدان ( Ferreira, 2021; IMF,
.)2020; IMF, 2021a
ونظرا للطبيعة غير املتسقة للصدمة التي سببها كوفيد ،19-كان تأثير الجائحة على التوظيف واألرباح غير متكافئ
إلى حد كبير بين مجموعات العمال ،مما يؤثر بشكل أكبر على النساء ،والعاملين بشكل غير رسمي ،وذوي
التحصيل العلمي املنخفض نسبيا (راجع القسم  .)2.2ومن املرجح أن تكون الخسائر في الوظائف والدخل بسبب
الجائحة قد أصابت العمال ذوي املهارات املتدنية وغير املتعلمين بشكل أكبر ،حيث تقل احتمالية استفادتهم
من العمل عن ُبعد ،الذي تم تطبيقه بشكل متكرر أثناء الجائحة .وباإلضافة إلى ذلك ،تعمل هذه الفئات من
العمال في الغالب في القطاعات غير الرسمية ،حيث ال يمكنهم الوصول إلى برامج اإلجازات أو التأمين ضد البطالة.
وكما هو الحال في القطاعات التي يشتغل فيها العمال ذوي املهارات املتدنية ،انخفض التوظيف إلى حد كبير في
القطاعات األكثر عرضة لألتمتة .ونظرا ألن األزمة قد سرعت وتيرة الرقمنة واألتمتة ،فمن غير املرجح أن تعود
العديد من الوظائف الضائعة .وعالوة على ذلك ،من املرجح أن يؤدي تفاقم الفروق املهنية القائمة على نوع
الجنس إلى ظهور تفاوتات بين الجنسين في سوق العمل ،وكذلك أن يؤدي الوقت اإلضافي الذي تقضيه النساء في
الغالب في رعاية األطفال واألعمال املنزلية أثناء الجائحة إلى تفاقم عدم املساواة بين الجنسين في الدخل .أدى
ضخ السيولة من قبل البنوك املركزية في األسواق املالية للمساعدة في منع حاالت اإلفالس والحفاظ على
الوظائف إلى تضخم قيمة األصول التي يملكها األثرياء في املقام األول .وباملثل ،نظرا لتفاوتات التعلم والتعليم،
والتي تزداد حدتها بسبب اإلغالق ،فمن املرجح أن يواجه األطفال املحرومون عواقب غير مواتية عند انضمامهم
إلى القوى العاملة .وبالتالي ،فإن االنتكاسات غير املتكافئة في التعليم يمكن أن تزيد من تفاقم عدم املساواة في
الدخل.
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
على الرغم من أنه من السابق ألوانه إنتاج تقديرات عاملية لعدم املساواة في الدخل تأخذ في االعتبار بشكل سليم
تأثير كوفيد 19-على عدم املساواة في الدخل داخل البلدان ،تكشف بعض الدراسات على املستوى القطري أن
الجائحة ،في البلدان ذ ات الدخل املرتفع ،أثرت في البداية على مجموعة الدخل املنخفض واملجموعة الثرية
بشكل غير متكافئ ولكن استجابات الحكومة كانت قادرة على مواجهة هذا التأثير ( .)Chancel et al., 2021ومع
ذلك ،على الرغم من حقيقة أن الحزم التحفيزية الكبيرة التي نفذتها البلدان الغنية كانت ضرورية وناجحة في
الوقت نفسه في منع حدوث ارتفاع حاد في معدالت الفقر وعدم املساواة على املدى القصير ،إال أن هناك مخاوف
بشأن العواقب املستقبلية لهذه البرامج ،إذ كانت باهظة التكلفة وزادت من الدين العام.
في البلدان النامية ،ذات أضعف أنظمة للضمان االجتماعي ،كان تأثير الجائحة على الفئات ذات الدخل
املنخفض أكثر حدة ،كما هو موضح أعاله في سياق الفقر املدقع املتزايد .وباملقارنة مع البلدان األكثر ثراء ،غالبا
ما تتمتع هذه البلدان بموارد مالية وقدرات اقتراض منخفضة لدرء الصدمات ،وعادة ما تتميز بنظم الصحة
العامة املجهدة ،وشبكات األمان غير املكتملة ،وبرامج الحماية االجتماعية غير الكافية .وفي ظل هذه الظروف
املناوئة ،من املرجح أن تكون آثار األزمة غير متكافئة ،حيث سيكون األشخاص الذين لديهم وصول محدود نسبيا
إلى األسواق ورأس املال والخدمات األساسية هم األكثر تضررا .وفي الواقع ،يقدر صندوق النقد الدولي (،)2020
على سبيل املثال ،أنه في عام  ،2020زاد عدم املساواة في الدخل (املقاس بمعامل جيني) بمقدار  2.6نقطة مئوية
في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية نتيجة لألزمة إلى مستوى مماثل ملستوى عام  ،2008مع عكس أي
مكاسب محتملة تم تحقيقها منذ األزمة املالية العاملية.
توصيات متعلقة بالسياسات
يتوقع أن يظل معدل الفقر مرتفعا في البلدان التي ال يزال النمو منخفضا فيها .لذلك ،فإن معالجة الزيادة على
مستوى الفقر وعدم املساواة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحتاج إلى البدء من خالل تسريع االنتعاش
االقتصادي ،ال سيما في البلدان ذات الدخل املنخفض .كما أن زيادة إمداد هذه البلدان بلقاحات كوفيد19-
تحض ى بأهمية خاصة ،ألن معدالت التلقيح املنخفضة تشكل عقبة أمام النمو .وستحتاج هذه الجهود إلى أن
تقترن بجهود اإلصالح الهيكلي واسعة النطاق لتمكين النمو على املدى الطويل .وهناك حاجة إلى زيادة هامش
التصرف املالي ،مثل برامج املساعدة اإلنمائية الرسمية ،وضمان تخصيص املوارد بكفاءة لدعم االستثمارات
املطلوبة لتحقيق النمو الشامل.
ولضمان املساواة في عملية االنتعاش واستفادة جميع املجموعات منها داخل دول منظمة التعاون اإلسالمي ،فإنه
من الضروري تبني اإلنفاق والسياسات التي تستهدف النساء والعمال ذوي املهارات املنخفضة والعاملين في
القطاع غير الرسمي في املناطق الحضرية وهذا يشمل توفير فرص متساوية للحصول على الخدمات املالية
واالستثمارفي شبكات األمان والتأمين االجتماعي.
وفي حين أن زيادة النم و االقتصادي هو الطريقة األكثر شموال إلخراج الناس من براثن الفقر ،إال أن برامج
الحماية االجتماعية ضرورية أيضا للمساعدة في دعم الفئات األكثر ضعفا في املجتمع .وبينما انتشرت هذه
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
البرامج عام  2020كتدابير مؤقتة ،مع الخبرة املكتسبة والدروس املستفادة من املمارسات الفضلى في البلدان
األخرى ،فإن هذه البرامج من شأنها أن تستمر في تقديم الدعم للفقراء ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر.
ويؤكد تركيز الفقر املدقع في املناطق الريفية على األهمية الجوهرية للسياسات والبرامج التي تعود بالفائدة على
األسر املعيشية في املناطق الريفية وتلك التي تتكون من أعداد كبيرة من األطفال في الحد من الفقر املدقع.
وباإلضافة إلى الدعم املباشر ،يمكن أن تؤدي زيادة مستويات تعليم اإلناث ،وتحسين التحصيل العلمي
وجودته ،وزيادة فرص العمل في القطاعات غيرالزراعية إلى تسريع االنتقال من الفقر املدقع إلى املتوسط.
ومن بين تدابير اإلنفاق في املجال االجتماعي غير قطاع التعليم ملواجهة ارتفاع عدم املساواة ،تعزيز املساعدة
االجتماعية (على سبيل املثال ،التحويالت النقدية املشروطة ،وبطاقات الطعام والتغذية العينية ،ودفع
التكاليف الطبية لألسر ذات الدخل املنخفض) ،وتوسيع التأمين االجتماعي (تخفيف معايير األهلية للحصول
على التأمين ضد البطالة ،وتوسيع تغطية اإلجازة العائلية واملرضية مدفوعة األجر) ،واالستثمارات في برامج
إعادة التدريب وصقل املهارات لتعزيز فرص إعادة التوظيف للعمال املسرحون (.)IMF, 2020
ويجب تنفيذ عملية تعبئة املزيد من املساعدات واملوارد الحكومية بطريقة فعالة ،من خالل توجيه تدفقات
املعونة إلى األماكن الصحيحة .ومن الضروري زيادة إنتاج بيانات عدم املساواة والشفافية من أجل الرصد
الدقيق لتأثير الجائحة على عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية وعلى توزيع النمو االقتصادي الكلي ،التي
تعتبر جزءا من التفاوتات متعددة األبعاد ( .)Voituriez and Chancel, 2021وهذا من شأنه أن يسهل وضع
سياسات االستجابة التي تستهدف الفئات الضعيفة بشكل خاص والرفع من مستوى تأثيرها.
ونظرا لوجود العديد من األبعاد الخاصة بالفقر وعدم املساواة ،فإن السياسات الالزمة ملواجهة التحديات
األساسية تشمل مجموعة كبيرة من مجاالت السياسة العامة .وهناك حاجة إلى مناهج شاملة لوضع وتنفيذ
وتنسيق مجموعة متنوعة من السياسات والبرامج التي تتعامل مع مختلف األبعاد.

 4.4التماسك االجتماعي وديناميكيات الجماعة
يشير التماسك االجتماعي إلى "درجة الترابط االجتماعي والتضامن بين املجموعات املختلفة داخل املجتمع
واألفراد داخل املجموعات وفيما بينهاا" ( .)Jewett, Mah, Howell, & Larsen, 2021وهناك أيضا دليل مقنع على
أن تماسك املجتمع يعتمد بشكل كبير على وحدة وقوة اللبنة األساسية ،وهي األسرة ( .)Leung et al., 2003وقد
شكل فيروس كورونا املستجد كوفيد 19-تحديات خطيرة للحياة األسرية والتماسك االجتماعي حول العالم .كما
تسبب في اضطرابات في كل من التماسك االجتماعي األفقي (وهو ما يدل على العالقات والتفاعالت والثقة بين
األفراد) والتماسك االجتماعي الرأس ي (ما يدل عل ى ثقة األفراد في القادة والعمليات واملؤسسات االقتصادية أو
االجتماعية أو السياسية) (.)Abbasi, Ejaz, & Akhtar, 2021
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
آثارجائحة كوفيد 19-على التماسك االجتماعي
كانت معدالت اإلصابة بمرض كوفيد 19-ووفياته أعلى في البلدان التي كان فيها رأس املال االجتماعي والتماسك
االجتماعي أقل نسبيا قبل الجائحة ( .)Negura, Gasper, & Potoroaca, 2021كما كانت الثقة االجتماعية (بين
األفراد واملؤسسات) عامال محددا
الجدول  :3.4درجات مؤشر الصرامة بالنسبة لبلدان املنظمة2021 ،
رئيسيا لنجاح تدابير االستجابة
درجات مؤشر
بلدان املنظمة
للجائحة ألن الناس أكثر قابلية
الشدة
دون درجة  10كوت ديفوار
لالمتثال للوائح الصحية وقيود
بوركينا فاسو ،غامبيا ،توغو ،تونس ،النيجير ،أفغانيستان
20-10
التنقل وقواعد الحجر الصحي
السنيغال ،فلسطين ،موريتانيا ،طاجيكيستان ،سيراليون
30-20
الخاصة بكوفيد 19-إذا كانت لديهم
باكستان ،الكويت ،نيجيريا ،البحرين ،األردن ،موزمبيق،
40-30
الثقة في الحكومة واملؤسسات
الصومال ،بنغالديش
مالي ،الغابون ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،الجزائر ،ألبانيا،
50-40
العامة ( Bargain & Aminjonov,
قيرغيزستان ،تركيا ،جيبوتي
ُ
 .)2020وفي الواقع ،تشير األدلة من
ماليزيا ،غيانا ،أذربيجان ،إيران ،سوريا ،بنين ،قطر ،بروناي
60-50
دار السالمُ ،عمان ،اإلمارات العربية املتحدة
عدة دول أوروبية أنه في البلدان التي
سورينام ،غينيا ،إندونيسيا ،املغرب ،العراق
70-60
لم تفرض فيها الحكومات تدابير
كازاخستان ،أوغندا
80-70
وقائية مناسبة في األيام األولى
فوق 80
للجائحة ،لعب التماسك االجتماعي
املصدر :متعقب استجابة الحكومة لكوفيد 19-التابع لجامعة أكسفورد2021 ،
املنظمة/العدد = .47
دورا مهما في احتواء انتشار الفيروس
( Negura, Gasper, & Potoroaca,
 .) 2021وباملثل ،كان على البلدان ،حيث كانت الثقة في املؤسسات العامة منخفضة ،تنفيذ تدابير وقائية أكثر
صرامة لكبح انتشار الفيروس باملقارنة مع البلدان التي كانت مستوى هذه الثقة فيها أعلى نسبيا ( Petrovic et
.)al., 2020
ووفقا ملتعقب استجابة الحكومة لكوفيد 19-التابع لجامعة أكسفورد ،كانت درجات مؤشر شدة 29اإلجراءات
ذات الصلة بكوفيد 19-في دول منظمة التعاون اإلسالمي متباينة تماما (الجدول  .)3.4وعلى سبيل املثال ،كانت
درجتي أوغندا وكازاخستان أكثر من  - 70ما يعني أن تنفيذ وإنفاذ السياسات املتعلقة بكوفيد 19-كان صارما
للغاية في هذين البلدين .وفي غينيا وسورينام وإندونيسيا واملغرب والعراق ،كانت درجات مؤشر الشدة بين  50و
 ،60مما يشير أيضا إلى درجة أعلى نسبيا من الصرامة .وفي الوقت نفسه ،كانت درجة املؤشر لكوت ديفوار 6.48
 مما يشير إلى مستوى منخفض جدا من صرامة إجراءات كوفيد .19-وباملثل ،في بوركينا فاسو وغامبيا وتوغووالنيجر وتونس وأفغانستان ،كانت هذه الدرجة أيضا أقل نسبيا (بين  10و  .)20وفي حين أن الشدة ال تشير إلى
مالءمة أو فعالية القيود املفروضة ،إال أنها تدل على شدة تعامل الحكومات في دول منظمة التعاون اإلسالمي مع
الجائحة.
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
وأدى عدم الثقة في استجابة الحكومة للجائحة ،إلى جانب مظالم املجتمعات املوجودة مسبقا ،إلى خلق صراع
اجتماعي وإضعاف التماسك االجتماعي أثناء الجائحة .وعلى سبيل املثال ،كشفت دراسة للبحث عن دليل
مشترك ،أجريت عام  ،2020أن لدى بعض الجماعات الدينية في نيجيريا تصور بأن الحكومة أعطت األولوية
للسكان املسلمين لتلقي الخدمات العامة وأن  %26فقط من املجيبين يعتقدون أن الحكومة تعطي أولوية
متساوية لـلجميع عند اتخاذ قرار بشأن خدمات كوفيد .)Search for Common Ground, 2021a( 19-وبالتالي،
أثرت املظالم الجماعية في نيجيريا على التماسك االجتماعي الرأس ي واألفقي أثناء الجائحة.
باملقارنة مع األشهر األولى للجائحة حيث اعتمد الناس على الحكومة لتقديم الخدمات ،كان هناك تحول طفيف
في الديناميكيات االجتماعية في األشهر الالحقة للجائحة .ففي نيجيريا ،على سبيل املثال ،كان ينظر إلى التماسك
االجتماعي األفقي على أنه يتحسن مع انتشار الوباء ،حيث يعتمد الناس أكثر على التدخالت املجتمعية من قبل
الجماعات الدينية أو الجهات الفاعلة املحلية األخرى لتلبية احتياجاتهم الخاصة ( Search for Common
 .)Ground, 2021bوفي الوقت نفسه ،أشار األشخاص الذين رأوا أن تدخالت الجهات الفاعلة املجتمعية أكثر
فاعلية من الحكومة إلى ضعف الثقة وعدم الرضا عن الخدمات العامة ذات الصلة بكوفيد .19-وباملثل ،في
أوغنداُ ،تظهر بيانات تعود لعام  2021أن الحكومة لم تكن أكثر مزودي خدمات كوفيد 19-تلقيا للطلب عليها،
وبدال من ذلك ،كان الناس يثقون ويعتمدون أكثر على املنظمات الدولية غير الحكومية ( )INGOsللحصول على
مثل هذه الخدمات ( .)Search for Common Ground, 2021cوفي نيجيريا وفلسطين وأوغندا ،كانت هناك زيادة
في قيمة التعاون بين الفئات االجتماعية املختلفة (مثل الالجئين واملجتمعات املضيفة) ملكافحة أزمة كوفيد19-
( .)Search for Common Ground, 2021dوفي املقابل ،في اليمن ،لم يتم تقدير التعاون بين الفئات بنفس القدر
ألن تصور املجتمع املضيف كان أن الوكاالت اإلنسانية كانت تعطي األولوية للنازحين داخليا ( )IDPsلتلقي
خدماتها (.)Search for Common Ground, 2021d
وبشكل عام ،كان للتدابير الحاسمة في منع انتشار فيروس كوفيد 19-واحتوائه آثارا بعيدة املدى على التماسك
االجتماعي .واتسم عدد كبير من تدابير الوقاية واالحتواء ضد كوفيد 19-في األساس بكونها "غير اجتماعية" ألنها
تفرض التباعد االجتماعي والعزلة ،االمر الذي يؤدي إلى انخفاض االتصال الجسدي والتفاعالت االجتماعية
الروتينية ( .)Abbasi, Ejaz & Akhtar, 2021وهناك عدد من الدراسات التي تحدد كيف تسبب الوباء في زيادة
الضغط النفس ي وحس الوحدة لدى األفراد ( .)Sibley et al., 2020; Killgore et al., 2020كما تشير الدراسات
إلى أن األسر التي تعيش في فقر أو األفراد الذين يعانون من ظروف صحية قائمة مسبقا هم أكثر عرضة لإلصابة
باالكتئاب بسبب الجائحة ( .)Kim & Laurence, 2020ومن املرجح أيضا أن تواجه الفئات املهمشة حالة عدم
اليقين االقتصادي وتحمل تكاليف رعاية صحية أعلى بسبب الجائحة (.)Couch et al., 2020; Harlem, 2020
ومن املعلوم أن اإلجهاد البدني والنفس ي وانعدام األمن االجتماعي واالقتصادي يضعفان التماسك االجتماعي
ُ
( .)Borkowska & Laurence, 2020فعلى سبيل املثال ،تشير دراسات ما قبل الجائحة إلى أنه عندما تعاني األسرة
من انعدام األمن املالي ،فمن األرجح أن يعيد أفرادها توجيه املوارد لدعم أنفسهم وأفراد األسرة املباشرين على
عكس املجتمع واألفراد ككل الذين يعانون من ضغوط نفسية ويكونون أكثر عرضة للعزلة االجتماعية واالنفكاك
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عن مجتمعاتهم ( .)Borkowska & Laurence, 2020وعالوة على ذلك ،فعلى الرغم من أن األفراد والفئات
املهمشة يميلون إلى امتالك رأس مال اجتماعي أعلى ،30إال أنهم غالبا ما يعانون من عدم الوصول إلى املوارد
واملعايير االجتماعية والبنى التحتية املجتمعية الضرورية للحفاظ على التماسك االجتماعي وتعزيزه ،مما يجعلهم
أقل مرونة (كوحدة اجتماعية) في سياق األزمات ( .)Borkowska & Laurence, 2020لذلك ،من املرجح أن يكون
التراجع في التماسك أكبر بالنسبة لألفراد والجماعات الذين يعانون من آثار الجائحة بشكل كبير ويواجهون
مستويات أعلى من حالة عدم اليقين والقلق.
تشمل األفراد واملجموعات االجتما عية التي تأثرت بشكل كبير جراء الجائحة كال من النساء واألطفال واملسنين
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألسر التي تعيش في فقر واألقليات والالجئين واملهاجرين وغيرهم .وعلى سبيل املثال،
ُ
تشير األدلة 31املستقاة من العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي أن األفراد املعرضين للخطر واملهمشين أكثر
عرضة لإلصابة بالفيروس ،وغير قادرين على الوصول إلى خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
( )WASHأو ممارسة التباعد االجتماعي بسبب القيود املالية أو املادية ،بحيث فقدوا الدخل والفرص
ُ
االقتصادية بسبب القيود املرتبطة بالوباء ،واستبعدوا م ن أنظمة الحماية االجتماعية الرسمية وآليات
االستجابة للوباء ،وعانوا أيضا من ارتفاع مستوى التمييز وكراهية األجانب والعنف القائم على النوع االجتماعي.
كما أنه من غير املرجح أن يستفيدوا من "رقمنة" الخدمات أثناء الوباء بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف
التكنولوجيا الرقمية ،ونقص البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية في املناطق املجاورة لهم ،ونقص
املعرفة واملهارات املتعلقة بالسلع والخدمات الرقمية .وتشير الدراسات إلى أن هؤالء األفراد والجماعات
سيواجهون عددا هائال من الصعوبات في الوصول إلى الفرص واملوارد للتعافي االجتماعي واالقتصادي من
الجائحة (.)Jewett, Mah, Howell, & Larsen, 2021
توصيات متعلقة بالسياسات
ينصب تركيز سياسات التماسك االجتماعي على الحد من الصراعات االجتماعية الكامنة في املجتمع (أي
الصراعات القائمة على العرق والدين ونوع الجنس والثروة واإلثنية) وتقوية الروابط االجتماعية (أي الشعور
بالواجب املدني واملسؤولية االجتماعية والنزاهة الفردية واملؤسسية) ( Durkheim, 1897 as cited in Fonseca,
 .)Lukosch, & Brazier, 2019وإذا تم تنفيذ سياسات التماسك االجتماعي بشكل فعال ،يمكن أن يكون لها تأثير
أساس ي على التنمية االجتماعية بسبب قدرتها على معالجة قضايا مثل استبعاد وتهميش األفراد /الجماعات،
والتمييز وكراهية األجانب ،وانعدام الثقة فيما بين األفراد وبين األفراد وأجهزة الدولة ،والفقر والتفاوت
االجتماعي واالقتصادي ،وعدم املساواة بين الجنسين ،والظلم االجتماعي ،وغيرها.
ومن أجل ضمان مرونة وتماسك الجهود املبذولة للتعافي من كوفيد 19-اجتماعيا ،يتعين على دول منظمة
التعاون اإلسالمي تطوير استراتيجية على املستوى الوطني لتحسين التماسك االجتماعي إلى جانب استجابات
كوفيد.19-ويجب أن يكون هذا النهج مراعيا لالحتياجات والخصائص املميزة ملختلف الفئات االجتماعية في
املجتمع ،كما يجب أن يكون مراعيا للنوع االجتماعي وللنزاعات مع التركيز على كل من التماسك األفقي والرأس ي.

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة 133
كوفيد -19في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

133

 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
إذ أن وجود استراتيجية على املستوى الوطني من شأنه أن يعزز جهود مختلف الجهات الفاعلة الوطنية واملحلية
بحيث تكون أدوارها متكاملة ومنسقة.
وال يمكن لوجود استراتيجية وطنية أن يعود بالفائدة على عملية االنتعاش االجتماعي واالقتصادي من الجائحة
إال إذا كانت تعزز الشمولية ومشاركة مختلف الفئات االجتماعية  -ال سيما تلك الفئات التي يتم تهميشها عادة -
في االستجابة للجائحة والجهود املبذولة للتعافي .ومن شأن تعزيز املشاركة في سياسات وعمليات االستجابة
للجائحة والتعافي منها أن يؤدي إلى زيادة ثقة الناس في الحكومة وتحسين رضاهم عن مدى كفاية وعدالة تدابير
االستجابة والتعافي .واألهم من ذلك ،على الرغم من صعوبة القضاء على كل الضغوط التي فرضتها الجائحة،
فإن إشراك ا ألفراد والفئات االجتماعية في االستجابة وعمليات التعافي من شأنه أن يساعد في تخفيف مشاعر
التهميش واالستبعاد.
ملعالجة التماسك االجتماعي داخل وبين املجموعات على املدى الطويل ،يوص ى بأن تحدد دول منظمة التعاون
اإلسالمي نقاط الضغط التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الخالفات االجتماعية والصراعات داخل املجتمع .وينبغي
لتدخالت تعزيز التماسك الفعال أن تشمل الجهات الفاعلة في املجتمع املحلي (مثل القادة الدينيين واملنظمات
الشعبية والجهات الفاعلة األخرى في املجتمع) وتستخدم عملياتهم في إطار مواجهة التحديات الروتينية ليس
فقط لتحديد نقاط الضغط الخاصة بالسياق ولكن أيضا لفهم كيفية تعزيز املرونة االجتماعية تحسبا ألزمات
مستقبلية.
أخيرا ،تحتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي (خاصة تلك التي لديها تاريخ من الصراعات االجتماعية) إلنشاء
آليات فعالة ملكافحة املعلومات املضللة كونها تصعد الصراعات االجتماعية.كما يتعين عليها توجيه رسائل
موجهة للرأي العام لتعزيز التماسك االجتماعي والحوار كجزء من حمالت التواصل لالستجابة للجائحة والتعافي
منها من أجل التخفيف من وقع املعلومات واملفاهيم الخاطئة املتعلقة بسياسات وإجراءات كوفيد .19-ومن شأن
تحسين الوصول إلى املعلومات املتعلقة بكوفيد 19-وضمان الشفافية في اإلجراءات أن يؤدي أيضا إلى تعزيز ثقة
الناس في حكومتهم وصناع القرار.

 4.5الحماية االجتماعية
سلطت جائحة كوفيد 19-الضوء على الدور القيم الذي تلعبه أدوات الحماية االجتماعية في االستجابة لألزمات
العاملية والتعافي منها .فطوا ل فترة الجائحة ،ساهمت أنظمة الحماية االجتماعية في دعم األفراد ،وال سيما الفقراء
والضعفاء منهم ،في التخفيف من الصدمات االقتصادية ،وتوفير االحتياجات األساسية ،والوصول إلى الخدمات
الطبية الحيوية ( .)World Bank, 2020cومع ذلك ،فعندما بذلت البلدان في جميع أنحاء العالم جهودا كبيرة
للتخفيف من اآلثار السلبية للجائحة ،كافحت آليات الحماية االجتماعية في عدد من البلدان النامية ملواكبة
الطلب الهائل على املساعدة والدعم على امتدادها.
من أجل ضمان قدرة أنظمة الحماية االجتماعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي على دعم الجهود املبذولة
للتعافي ومرونتها في مواجهة األزمات املستقبلية ،يقدم القسم التالي نظرة عامة حول كيفية استجابة أنظمة
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الحماية االجتماعية في دول املنظمة لجائحة كوفيد 19-من خالل تحليل ثالثة معايير )1( :مدى كفاية /تغطية
البرامج ،و ( )2كفاءة استجابات الحماية االجتماعية ،و ( )3أنواع البرامج .ويستخدم هذا القسم بيانات من
مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد32.19-
تدابيرالحماية االجتماعية أثناء جائحة كوفيد19-
إن نطاق برامج الحماية االجتماعية وتغطيتها واإلنفاق عليها كلها عناصر متباينة للغاية في دول منظمة التعاون
اإلسالمي .فنتائج تقرير الحماية االجتماعية العاملي ملنظمة العمل الدولية  2019-2017تشير إلى أن نطاق
الحماية االجتماعية "شامل" 33في  10دول أعضاء فقط ،و "شبه شامل" في  7دول أعضاء ،و "طابع شامل
متوسط" في  22دولة عضو ،و "طابع شامل محدود" في  10دول أعضاء في املنظمة.ويوضح تفصيل عدد البلدان
التي تتوفر على برامج حماية في كل مجال من املجاالت الثمانية ،كما هو موضح في الشكل  ،13.4ما يلي:
الشكل  :13.4تفصيل برامج الحماية االجتماعية املقدمة من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي (العدد)2019 ،
البيانات غير متاحة

التشريع لم ينفذ بعد
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املصدر :مجموعة بيانات تقرير الحماية االجتماعية العاملي  2019-2017الصادر عن منظمة العمل الدولية .املنظمة/العدد = .57

 52 دولة في منظمة التعاون اإلسالمي تتوفر على برنامج واحد على األقل يعنى باملسنين ،و  51دولة
لديها على األقل برنامج واحد يعنى بالناجين ،و  48دولة لديها على األقل برنامج واحد يعنى باإلصابات
أثناء العمل.
 وفي  50دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي ،كان هناك برنامج واحد على األقل يعنى باإلعاقة/
العجز .وجيبوتي هي الدولة الوحيدة في املنظمة التي لم يكن لديها أي برامج في هذا املجال.
 وفي  30دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي ،كان هناك برنامج واحد على األقل يعنى باألطفال
واألسر ،و  20دولة أخرى لم يكن لديها أي برامج في هذا املجال.
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 وفي  34دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي ،كان هناك برنامج واحد على األقل يعنى باألمومة
والبرامج في  20دولة أخرى بها أحكام محدودة (على سبيل املثال ،برامج مسؤوليات رب العمل التي
يدفعها هذا األخير مباشرة) .وفي لبنان ،لم يدخل التشريع الخاص بتنفيذ البرنامج القانوني لألمومة
حيز التنفيذ بعد.
 فقط  21دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي تتوفر على برنامج واحد على األقل يعنى باملرض ،مع
 18دولة أخرى تقدم برامج في هذا املجال مع أحكام محدودة ،و  8دول إضافية تقدم مزايا عينية فقط.
ولم تكن هناك برامج تعنى باملرض في سيراليون ُ
وعمان ،ولم يدخل التشريع الخاص بتنفيذ هذا
البرنامج حيز التنفيذ بعد في لبنان.
 وأخيرا ،كان لدى  17دولة فقط في منظمة التعاون اإلسالمي برنامج واحد على األقل يعنى بالبطالة،
مع وجود  20دولة أخرى ال تقدم أي برنامج في هذا املجال ،و  19دولة تقدم برامج ذات مخصصات
محدودة.
مدى كفاية برامج الحماية االجتماعية
منذ ظهور جائحة كوفيد ،19-نفذت دول منظمة التعاون اإلسالمي  -على غرار الكثير من دول العالم  -عددا غير
مسبوق من تدابير الحماية االجتماعية لدعم سكانها .فبين فبراير  2020ونوفمبر  ،2021نفذت  210دولة
ومنطقة حول العالم ما مجموعه  1865إجراء في إطار الحماية اإلجتماعية ( .)ILO, 2021eومن بين هذه التدابير
البالغ عددها  ،1.865تم تنفيذ  343من قبل دول املنظمة ،و  954من قبل الدول النامية غير األعضاء في املنظمة،
و  568من قبل الدول املتقدمة
الشكل  :14.4عدد تدابير الحماية االجتماعية التي تم تنفيذها استجابة لـجائحة
(الشكل .)14.4
كوفيد2021 ،19-

باعتبار دول منظمة التعاون
اإلسالمي موطنا لحوالي ربع
( )%24.5إجمالي سكان العالم،
1500
فليس من املثالي أن يتم تنفيذ
954
 %18.4فقط من إجمالي تدابير
1000
الحماية االجتماعية في العالم في
568
500
343
إطار كوفيد 19-في هذه البلدان.
وإنه أمر مقلق بشكل خاص ألن
0
نسبة كبيرة من إجمالي السكان في
املنظمة
البلدان املتقدمة البلدان النامية غير األعضاء
العالم
املنظمة تتكون من أشخاص
املصدر :مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد( 19-تحديث
 )2021/121/30عدد اإلجراءات :املنظمة  -العدد =  ،343البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة -
معرضين بصورة فريدة لآلثار
العدد=  ،954البلدان املتقدمة  -العدد = .568
السلبية للوباء مثل األطفال
واملسنين والنساء والالجئين واملهاجرين واألفراد الذين يعيشون في فقر34.
املجموع

2021

2020

1,865
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
عالوة على ذلك ،ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية العاملية لفترة  ،2022-2020تعتبر نسبة
السكان املشمولين باستحقاق حماية اجتماعية واحدة على األقل (باستثناء الصحة) أقل من املتوسط العاملي
البالغ  %46.9في  37دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي  -مع أقل من  %10من السكان املشمولين في 13
دولة عضو في املنظمة (الشكل  .)15.4وهناك ست دول فقط في منظمة التعاون اإلسالمي حيث هذه النسبة أعلى
من املتوسط العاملي ودولتان فقط (كازاخستان وغيانا) حيث يتم تغطية  %100من السكان ببرامج الحماية
االجتماعية.
الشكل  :15.4تغطية الحماية االجتماعية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ( %فيما يتعلق بمدى كفاية تغطية
من السكان املشمولين باستحقاق حماية اجتماعية واحد على األقل (باستثناء تدابير الحماية ،تشير األدلة
الصحة)*2020 ،
املستقاة من العديد من دول
100
GUY, 100 KAZ, 100
منظمة التعاون اإلسالمي إلى أن
ECA
ESALA
MENA
SSA
عددا كبيرا من تدابير الحماية
 80االجتماعية ركزت على املناطق
SAU, 77.8
TUR, 79.8
الحضرية ولكنها غالبا ما فشلت في
BHR, 62.4
 60دعم بعض األفراد األكثر تهميشا في
املجتمع .وشملت العوامل
العالم = %46.9
الرئيسية املسؤولة عن استبعاد
 40و/أو نقص التغطية لبعض الفئات
الضعيفة من تدابير الحماية
 20 UGA, 2.8االجتماعية الرسمية معيار األهلية
YEM, 2.8
االنتقائي /املشروط ،ونقص
GNB, 0.9
البرامج املستهدفة ملجموعات
0
GMB, 6.1
SLE, 4.4
مختلفة من الناس ،وعدم كفاية
املصدر :مجموعة بيانات تقرير الحماية االجتماعية العاملي  2019-2017الصادر عن منظمة العمل التمويل والبنية التحتية لتوفير
الدولية* .البيانات تخص عام  2020أو آخر سنة متاحة .املنظمة/العدد = .43
تغطية كافية للسكان على املدى
الطويل ،ونقص املعرفة حول مخططات الحماية أو عدم القدرة على الوصول إلى منصات الدفع (خاصة منصات
الدفع الرقمية) ،وغيرها.
في النيجر ،على سبيل املثال ،أفادت دراسة أجرتها مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
( )UNOHCHRأنه ال يوجد سوى موقع اختبار مجاني واحد في نيامي ،والذي لم يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة
من الوصول إليه بسبب الحواجز املادية والتواصلية ( .)OHCHR, 2021كما كانت إمكانية طلب األشخاص ذوو
اإلعاقة إلجراء اختبار كوفيد 19-من مقدمي الخدمات في القطاع الخاص ضئيلة على الرغم من ظهور األعراض
عليهم ألنهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليفه بسبب التخفيضات في دخلهم ( .)OHCHR, 2021وقد أفاد األشخاص
ذوو اإلعاقة في النيجر أيضا أن إجراءات االختيار لبرامج الحماية االجتماعية مليئة بعدم املساواة وانعدام
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
الشفافية ،حيث تتلقى بعض الفئات الدعم (مثل املصابين بالجذام) قبل اآلخرين دون أي مبرر ( OHCHR,
 .)2021وباملثل ،أدى عدم وجود بيانات موثوقة للمتلقي الخدمات في إندونيسيا إلى التوزيع الخاطئ وغير املتكافئ
للحماية االجتماعية واملساعدات  -مما أثر على الفقراء الذين لم يتم تسجيلهم أكثر من غيرهم ( Nurhidayah,
 .) 2021كما اعترض األفراد في منطقة جاكرتا على مدى كفاية التحويالت النقدية (التي تبلغ قيمتها  60دوالرا)
وذكروا أن "هذا املبلغ كان كافيا فقط لتغطية النفقات ملدة  3أيام في املناطق الحضرية في جاكرتا"
(.)Nurhidayah, 2021
ومن بين الفئات السكانية املهمشة ،كانت برامج الحماية التي تستهدف الالجئين تعاني من النقص بشكل كبير في
العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي .ولكن ،في بلدان مثل األردن وباكستان التي تستضيف أعدادا كبيرة
من الالجئين ،تدخلت املنظمات الدولية للعمل مع الحكومة وتقديم الدعم لالجئين أثناء الجائحة  -التي غالبا ما
تؤدي إلى نتائج مختلطة .وفي باكستان ،على سبيل املثال ،بدأت التحويالت النقدية الطارئة ملفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئين في صرف املدفوعات بعد شهرين من فرض اإلغالق في مارس  .2020ومع ذلك ،بحلول
سبتمبر  ،2020كان البرنامج قد صرف مدفوعات لفائدة  %42فقط من السكان املستهدفين في إطار البرنامج
ُ
( .)Hagen-Zanker and Both, 2021وتشير الدراسات أيضا إلى أن مبلغ التحويالت النقدية لالجئين قد تم
مواءمته عن قصد مع خطط الحماية الحكومية في كل من األردن وباكستان .ولكن هناك دليل واضح على أن هذا
املبلغ لم يكن كافيا لتلبية احتياجات الالجئين ألنهم ال يتحملون فقط تكاليف أعلى للسكن ولالحتياجات الطبية
ولكنهم يعتمدون بشكل مفرط على األجور غير الرسمية واليومية وليس لديهم أي مدخرات مالية لإلستعانة بها
أثناء األزمة (( )Hagen-Zanker and Both, 2021راجع القسم  4.5ملزيد من النقاش حول الالجئين واملهاجرين).
توقيت برامج الحماية االجتماعية
تقدم أحدث البيانات حول تدابير الحماية االجتماعية ذات الصلة بكوفيد 19-املستقاة من  54دولة عضو في
منظمة التعاون اإلسالمي دروسا متنوعة حول مدى فعالية تدابير الحماية التيمن شأنها أن تكون مفيدة للتأهب
واالستجابة لألزمات في املستقبل .وقد كشف مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد-
 19أنه استجابة للجائحة ،أدخلت  32دولة عضو أو أعلنت عن تدابير حماية على الفور في مارس  ،2020وأدخلت
 17دولة عضو أخرى تدابير في أبريل  .2020ولكن أربع دول أعضاء (أفغانستان ،وغيانا ،وقطر ،وسورينام) لم
تتخذ أي تدابير حتى مايو  ،2020ولم تقدم سوريا أي تدابير حماية حتى يونيو ( 2020الشكل .)16.4
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الشكل  :16.4الجدول الزمني لتدابير الحماية االجتماعية ذات الصلة بكوفيد 19-في بلدان املنظمة2021 ،
مايو  :2020أدخلت  4دول
جديدة في منظمة التعاون
اإلسالمي  7تدابير ،واستحدثت
 7دول في املنظمة  17تدبيرا
إضافيا

يونيو  :2020أدخلت دولتين في
منظمة التعاون اإلسالمي تدبيرين،
واستحدثت  7دول في املنظمة 9
تدابير إضافية

مارس  :2020أدخلت  32دولة في
منظمة التعاون اإلسالمي أو أعلنت
أو نفذت ما مجموعه  102تدبيرا
فيما يتعلق بالحماية

أبريل  :2020أدخلت  17دول
جديدة في منظمة التعاون اإلسالمي
 37تدابيرا ،واستحدثت  22دولة في
املنظمة  82تدبيرا إضافيا

 11مارس  :2020أعلنت منظمة
الصحة العاملية عن كوفيد19-
باعتباره جائحة ،وشجعت عدة
بلدان على تطبيق اإلغالقات

املصدر :مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد( 19-تحديث  )2021/121/30املنظمة/العدد = .54

واملثير للدهشة أن بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل ومستوى التنمية املنخفضين نسبيا كانت
قادرة على تنفيذ برامج الحماية االجتماعية بشكل أسرع من تلك التي تتمتع بمستويات دخل أعلى نسبيا أو
تحض ى بمساعدة الوكاالت الدولية .على سبيل املثال ،أعلنت حكومة توغو عن حظر تجول على مستوى الدولة
في األول من أبريل  ،2020وفي غضون أسبوع ،طورت الوكالة املسؤولة تطبيق تحويل نقدي رقمي كجزء من برنامج
نوفيس ي ( ) Novissiللتحويالت النقدية في توغو ،والذي قدم استحقاقات للعمال غير الرسميين في املناطق
الحضرية .وقد بدأ برنامج نوفيس ي للتحويالت النقدية صرف املدفوعات في  8أبريل  ،2020بعد يوم واحد من
إطالقه ( .) Lowe et al., 2021وباملثل ،وافقت حكومة ماليزيا على حزمة بتكلفة  6مليارات رينغيت ماليزي
تستهدف زيادة اإلنفاق على ا لصحة ،وإعفاء مؤقت للضرائب والضمان االجتماعي ،والتحويالت النقدية
للقطاعات املتضررة ،واإلنفاق على البنية التحتية في املناطق الريفية في  27فبراير  ،(IMF, 2021d) 2020والتي
جاءت تقريبا بأسبوع قبل إعالن منظمة الصحة العاملية عن كوفيد 19-باعتباره جائحة في  11مارس .2020
ولكن الوضع كان عكس ذلك في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي.فعلى سبيل املثال ،تم اإلعالن عن
التحويل النقدي الطارئ للعمال غير الرسميين في سيراليون في مارس  ،2020لكنها بدأت في صرف املدفوعات
بعد شهرين في يونيو  .)Roelen et al., 2021( 2020وباملثل ،أعل نت حكومة نيجيريا عن تحويالت نقدية للمناطق
الحضرية في أبريل  ، 2020لكن تصميم البرنامج والتحديات املتعلقة بتنفيذه أدت إلى تأخير صرف التحويالت
حتى يناير  .)Lowe et al., 2021( 2021وفي أوغندا ،حصل برنامج النقد مقابل العمل الحضري الحكومي (بتمويل
مشترك من البنك الدولي) على املوافقة في يونيو  2020مع بداية متوقعة في أكتوبر  2020ولكن لم تتم املوافقة
على صرف أموال البرنامج من قبل وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية والوكيل العام حتى فبراير 2021
(.)Doyle et al., 2021
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
أنواع برامج الحماية االجتماعية
كانت غالبية تدابير الحماية
الشكل  :17.4أنواع التعديالت التي أجريت على تدابير كوفيد 19-في مجال
االجتماعية التي تم تنفيذها
الحماية االجتماعية2020 ،
تعديل اإلدارة
تعديل البرنامج
استجابة للجائحة من قبل دول
برنامج أو استحقاق جديد
تعديل اإلنفاق
منظمة التعاون اإلسالمي (أي 163
تعديل على برنامج أو استحقاق جديد
 500تدبيرا) عبارة عن "برامج أو
450
 400استحقاقات جديدة" ( ILO,
( )2020bالشكل  .)17.4وهذا
300
248
مشابه لالتجاه السائد في البلدان
190
163
200
النامية غير األعضاء في املنظمة
105
103
72
57
57 48
100
45
26
26
26
والبلدان املتقدمة .وقد تضمنت
6
 0البرامج أو االستحقاقات الجديدة
املنظمة
البلدان النامية غير األعضاء
البلدان املتقدمة
املصدر :مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد( 19-تحديث  )2020/12/31األكثر شيوعا في دول املنظمة
عدد اإلجراءات :املنظمة  -العدد =  ،297البلدان النامية غير األعضاء – العدد =  ،843البلدان استحقاقات للفقراء أو الضعفاء
املتقدمة  -العدد = .482
( 54إجراء) ،واستحقاقات العمال/
املعالين ( 39إجراء) ،وإعانات أو إرجاء أو تقليل تكلفة الضروريات /خدمات املرافق ( 32إجراء) 35.وكان حوالي
 57تدبيرا للحماية االجتماعية في دول املنظمة على شكل تعديالت في البرنامج (أي تغييرات على برنامج نشط).
وتشمل بعض األمثلة على تعديل البرامج زيادة مستوى االستحقاق ( 25إجراء) ،وتوسيع نطاق التغطية (17
إجراء) ،وزيادة مدة االستحقاق ( 6إجراءات) .واتخذت  45من تدابير الحماية االجتماعية إضافية في شكل
تعديالت على اإلنفاق (أي تغييرات في مخصصات اإلنفاق على الحماية االجتماعية) .وتضمنت هذه التعديالت
زيادات في املوارد /مخصصات امليزانية ( 24إجراء) ،وتأجيل املساهمات االجتماعية أو تخفيضها أو التنازل عنها
( 14تدبيرا) ،وغيرها .وفي  26إجراء حماية ،قامت دول املنظمة بتعديل إدارة برنامج نشط إما عن طريق تحسين
آلية /قدرة تقديم الخدمات ( 20إجراء) أو تقديم استحقاقات لجميع املواطنين أو املقيمين (مقياس واحد).
ويكشف تفصيل إضافي ألنواع البرامج أن:
 البدالت /املنح الخاصة في شكل دعم نقدي فوري أو مدفوعات /تحويالت نقدية ملرة واحدة هي أكثر
تدابير الحماية االجتماعية شيوعا التي تم تنفيذها استجابة لجائحة كوفيد 19-في جميع أنحاء العالم
( .)ILO, 2020bوفي هذا املجال ،نفذت  30دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ما مجموعه 57
إجراء حماية.
 وفي مجال الصحة ،الذي تحمل وطأة الجائحة ،أدخلت  28دولة عضو في املنظمة ما مجموعه 47
تدبيرا جديدا .وتشمل أمثلة تدابير الحماية الشائعة في مجال الصحة توزيع األقنعة الواقية على
الفقراء ،وخدمات الفحص والعالج املجانية ،وزيادة التمويل ومخصصات امليزانية للقطاع الصحي،
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وتحديث أو فتح مرافق طبية جديدة ،وإجازات مرضية مدفوعة األجر للعاملين في مجال الرعاية
الصحية ،وبدل شهري خاص للطاقم الطبي وغيرها.
َّ
املصنف على أنه "إجراء لعدة وظائف" ،يقدم تأجيالت أو
 والنوع الثالث األكثر شيوعا من التدابير،
إعفاءات ضريبية لألفراد والشركات ،وإعادة تخصيص املوارد املالية لتمويل البرامج املستهدفة،
ورقمنة أدوات الدفع ،وتأجيل مساهمات الضمان االجتماعي ،وغيرها .وفي هذا املجال ،أدخلت  24دولة
عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ما مجموعه  43إجراء.
وباإلضافة إلى ما سبق ذكره ،نفذت البلدان في جميع أنحاء العالم عددا من تدابير الحماية االجتماعية في
مجاالت :حماية الدخل /الوظيفة ،واإلسكان /الخدمات األساسية ،والغذاء والتغذية ،واألطفال واألسرة،
واملعاشات التقاعدية ،والبطالة ،واملرض ،والحصول على التعليم ،واألمومة /األبوية واإلصابات أثناء العمل
(36.)ILO, 2020b
من بين إجمالي التدابير التي تم تنفيذها في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،كان حوالي  %76من اإلجراءات غير
قائمة على االشتراكات ،أي أن هذه االستحقاقات قدمت لألفراد بناء على معايير أخرى وليس على أساس الدفع
املسبق لالشتراكات .وبشكل عام ،قامت دول املنظمة بتمويل تدابير الحماية االجتماعية غير القائمة على
االشتراكات با ستخدام الضرائب العامة وتضمنت "املخططات الشاملة لجميع املقيمين (مثل الخدمات الصحية
الوطنية) ،واملخططات الفئوية ملجموعات واسعة معينة من السكان (على سبيل املثال ،لألطفال دون سن معينة
أو كبار السن فوق سن معينة) ،واملخططات الخاضعة لتقص ي املوارد (مثل مخططات املساعدة االجتماعية)
"( .)ILO, 2020bوكانت نسبة  %18أخرى من التدابير في دول املنظمة قائمة على االشتراكات ،أي أن هذه التدابير
قدمت مزايا على أساس املساهمات من األشخاص املؤمن عليهم و/أو أرباب عملهم.
يعتبر املبلغ الذي أنفقته دول منظمة التعاون اإلسالمي على الحماية االجتماعية منخفضا بشكل ملحوظ  -ال
سيما بالنظر إلى العبء اإلضافي الذي يفرضه الوباء على أنظمة الحماية .ووفقا لتقرير الحماية االجتماعية العاملي
 2022-2020الصادر ع ن منظمة العمل الدولية ،أنفقت البلدان في جميع أنحاء العالم ما متوسطه  %12.9من
ناتجها املحلي اإلجمالي على الحماية االجتماعية في عام  .2020ولكن جميع دول املنظمة الـ 53املدرجة في مجموعة
البيانات استأثرت بإنفاق أقل على الحماية االجتماعية باملقارنة مع املتوسط العاملي (الشكل  .)18.4وفي واقع
األمر ،تم إنفاق أقل من  %1من الناتج املحلي اإلجمالي على الحماية االجتماعية في  17دولة عضو في املنظمة -
من بينها  12دولة من أفريقيا جنوب الصحراء .وفي إيران وقيرغيزستان فقط ،كان اإلنفاق على الحماية
االجتماعية أعلى من  %10من الناتج املحلي اإلجمالي .وعلى العموم ،كان لدى دول منظمة التعاون اإلسالمي
الواقعة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نفقات حماية اجتماعية أعلى
نسبيا باملقارنة مع تلك املوجودة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
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 .4االستثمار في التنمية االجتماعية
الشكل  :18.4إجمالي اإلنفاق على الحماية االجتماعية (باستثناء الصحة) ،في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي*2020 ،
SSA

MENA

ESALA

ECA
15

العالم = %12.9

KGZ, 10.3

12

IRN, 10.1
TUR, 9.9

9
EGY, 9.5
ALB, 9.2

6

BFA, 0.1

TGO, 0.1

3

SOM, 0
0

BRN, 0.2

املصدر :مجموعة بيانات تقرير الحماية االجتماعية العاملي  2019-2017الصادر عن منظمة العمل الدولية* .البيانات تخص عام  2020أو آخر سنة
متاحة .املنظمة/العدد = .53

توصيات متعلقة بالسياسات
من شأن تدابير الحماية االجتماعية التي تم تبنيها استجابة للجائحة أن تنقل دروسا مهمة لتطوير السياسات
ط ويلة األجل على الرغم من أن غالبية هذه التدابير كانت مؤقتة بطبيعتها ( .)Bastagli and Lowe, 2021وفي هذا
الصدد ،فإن التوصية األساسية هي موجهة لصناع السياسات في دول منظمة التعاون اإلسالمي لتحديد وإصالح
السياسات واملمارسات اإلقصائية وغير العادلة املتضمنة في أنظ مة الحماية االجتماعية والتي تؤدي إلى حرمان
ماليين األفراد املهمشين من برامج الحماية االجتماعية .ويتمثل أحد األساليب لبناء أنظمة حماية اجتماعية
شاملة في توسيع أو تخفيف قواعد األهلية الصارمة للفئات الضعيفة لكل من البرامج القائمة على االشتراكات
وغير القائمة عليها .ومن أجل ضمان استدامة أنظمة الحماية على املدى الطويل والحفاظ على التوازن بين
كفايتها ونطاق تغطيتها ،من املهم تشجيع الفئات املهمشة على املشاركة أو املساهمة رسميا في برامج الحماية -
بغض النظر عن حجم مساهمتهم .ومن املهم أيضا أن يتم تحديث السجالت االجتماعية بانتظام لتشمل األفراد
الذين ينتمون إلى الفئات املهمشة ألن غياب ونقص البيانات الخاصة بمجموعة معينة يمثالن عقبة شائعة تؤثر
على تصميم السياسات وتنفيذها.
خالل الجائحة ،كانت البلدان التي تتوفر أصال على بنية تحتية قوية للحماية االجتماعية قادرة على تصميم
واعتماد وتنفيذ برامج الحماية بطريقة فعالة وفي إطار زمني محدد ،وهو أمر بالغ األهمية لالستجابة الفعالة
لألزمات .وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي ،كانت غالبية تدابير الحماية التي تم تقديمها استجابة للجائحة عبارة
عن برامج أو مزايا جديدة لم تكن موجودة قبل الجائحة .وقد يكون تصميم تدابير الحماية الجديدة وتنفيذها
مكلفا ويستغرق وقتا طويال وال توجد طريقة لضمان نجاح التدابير غير املختبرة في بيئة األزمات .لذلك ،تحتاج
دول املنظمة إلى تعزيز وتنويع أطرها القانونية للحماية ،وتعزيز آليات التنسيق بين وكاالت الحماية الوطنية
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وسلطات إدارة األزمات ،وتعزيز قدرات برامج الحماية الوطنية (املؤسسات واألفراد) .كما يجب أن تستثمر في
بناء أنظمة إدارية قوية ومرنة  -ال سيما فيما يتعلق بأساليب التشغيل املستدامة (مثل التقنيات الرقمية) التي
يمكن أن تحقق منافع بسرعة في حالة األزمات.
اإلطار  :1.4أفضل املمارسات بشأن استخدام املنصات الرقمية لصرف التحويالت النقدية استجابة لجائحة كوفيد 19-من
توغو
أعلنت حكومة توغو عن حظر تجول على مستوى البالد استجابة لجائحة كوفيد 19-في  1أبريل  .2020وفي نفس الشهر ،أنشأت
الحكومة برنامج نوفيس ي الجديد لتقديم تحويالت نقدية غير مشروطة للعمال غير الرسميين وأسرهم .وأعطيت وزارة االقتصاد
الرقمي والتحول الرقمي ( )MENTDفي توغو أقل من أسبوعين لبناء وتنفيذ منصة رقمية جديدة من شأنها أن تسمح للحكومة
بإدارة عملية التحقق من األهلية والتسجيل وصرف التحويالت النقدية ورصد الوضع بشكل مباشر .ولتحقيق هذه املهمة
الطموحة ركزت الوزارة على:
ُ
 .iدمج مشغلي األموال عبر الهاتف املحمول القائمين في منصة رقمية مركزية .على الرغم من أنه يعتقد أن توغو مجتمع
قائم على النقد ،فقد كان هناك ارتفاع في عدد منصات األموال عبر الهاتف املحمول في السنوات األخيرة .وقامت
الوزارة بدمج مشغلي األموال عبر الهاتف املحمول القائمين في منصة نوفيس ي ،مما شجع على استخدام طرق الدفع
الرقمية اإللكترونية.
 .iiاستخدام مصادر املعلومات القائمة لتسجيل الجهات املتلقية .لم يكن لدى توغو سجل اجتماعي يمكن أن يساعد
الحكومة في تسجيل املستفيدين من برنامج نوفيس ي ،ومع ذلك ،ارتجلت الحكومة واستخدمت قاعدة بيانات تسجيل
الناخبين الوطنية للقيام بذلك .وإذا لم تستخدم الحكومة البيانات اإلدارية القائمة ووضعت ضوابط وتوازنات
إضافية عليها ،ملا كان من املمكن إطالق البرنامج بسرعة.

 .iiiضمان التعاون متعدد القطاعات لحل املشاكل بسرعة .في اليوم الذي تم فيه إطالق البرنامج ،أدى ما يقرب من 3.9
مليون محاولة تسجيل إلى تعطل النظام بأكمله .ومن أجل حل هذه املشكلة ،عملت الوزارة مع العديد من مزودي
خدمات االتصاالت لتحديث منصاتهم ،والتي أصبحت ممكنة من خالل شراء معدات جديدة ذات قدرات خادم أعلى.
وفي األسابيع التالية ،أنشأت الوزارة أيضا خطا مجانيا واستأجرت مركز اتصال حيث يمكن للمستفيدين اإلبالغ عن
أي مشاكل تتعلق بالتسجيل والصرف.
بدأ برنامج نوفيس ي في صرف التحويالت النقدية في غضون يوم واحد من إطالقه ،وحتى مارس  ،2021صرف البرنامج مدفوعات
بقيمة  23.9مليون دوالر أمريكي لحوالي  819.972مستفيدا .ووفقا ملنظمة تسخير االبتكارات من أجل مكافحة الفقر ()،IPA
ُيعد برنامج نوفيس ي في توغو مثاال أساسيا على كيفية استخدام الحكومات في جميع أنحاء العالم للتقنيات الرقمية لتعبئة
املوارد بسرعة ملعالجة حاالت الطوارئ االجتماعية والصحية واالقتصادية في سياق األزمات.
املصدر :ديبانيديتي.2021 ،

وأخيرا ،تحتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى معالجة القيود املفروضة على آليات تمويل الحماية االجتماعية
القائمةة .فخالل الجائحة ،لم يكن تنفيذ تدابير الحماية االجتماعية الفعالة في العديد من بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي منخفضة ومتوسطة الدخل ممكنا إال بدعم املساعدات والوكاالت والجهات املانحة الدولية .وفي ظل
الوضع الراهن ،تجد العديد من دول املنظمة منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في الحفاظ على سيرورة
برامجها الخاصة بالحماية ،ناهيك عن توسيع البرامج القائمة .لذلك ،من املهم أن تستخدم دول املنظمة مصادر
تمويل مبتكرة لتمويل تدابير الحماية االجتماعية  -خاصة أثناء األزمات .وعلى املستوى الوطني ،يمكن أن تشمل
هذه املصادر ،على سبيل املثال ال الحصر ،أنظمة ضريبية محلية فعالة ،ومخططات وطنية مرنة قائمة على
االشتراكات (تشمل األفراد املهمشين املستبعدين بشكل عام من املخططات القائمة على االشتراكات) ،ودعم
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القطاع الخاص ،وتمويل العجز ،واألموال غير املرصودة في امليزانيات ،واألموال املرصودة للطوارئ ،وإدماج تمويل
مخاطر الكوارث في أنظمة الحماية .وعلى املستوى الدولي ،يمكن لدول منظمة التعاون اإلسالمي التفاوض بشأن
حاالت الطوارئ لالستجابة لألزمات في اتفاقيات التمويل ا لدولية للمانحين ،واستكشاف كيف يمكن االستفادة
من املساعدات اإلنمائية الرسمية للحصول على مساعدات إنسانية إضافية ،واستخدام التمويل االجتماعي
اإلسالمي لتمويل تدابير الحماية االجتماعية املستجيبة للصدمات.

144

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

 .5حماية وتمكين الفئة األكثر هشاشة

الفصل الخامس

 5حماية وتمكين الفئة األكثر هشاشة

يقيم هذا الفصل اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة على أكثر مجموعات السكان
ضعفا .ويتطرق بشكل خاص إلى التحديات التي يواجهها الشباب والنساء واألطفال وكبار
السن وذوو اإلعاقة والالجئون واملهاجرون باعتبارهم أكثر شرائح املجتمع ضعفا .وكانت
معظم التحديات التي واجهتها هذه املجموعات تتعلق بشكل أساس ي بمشاركتها في سوق
العمل والوصول إلى برامج الحماية االجتماعية.بحيث قد يؤدي عدم كفاية الحماية
املخصصة لهذه املجموعات من اآلثار الضارة للجائحة إلى زيادة تدهور أوضاعهم الهشة
أصال من حيث املشاركة االقتصادية واالجتماعية .وأثناء عملية التعافي ،ينبغي تخصيص
قدر كاف من املوارد إلعادة إدماج الفئات الضعيفة في الحياة االقتصادية واالجتماعية،
وينبغي تمكينهم باستخدام أدوات السياسة املناسبة.
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 .5حماية وتمكين الفئة األكثر هشاشة

 5.1الشباب
يعتبر الشباب القوة املهيمنة في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في الوقت الحاضر وفي العقود القادمة.
وهذا ينطبق في كل من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وغيرها ،حيث أنهم يشكلون شريحة ديناميكية وحيوية
ومبتكرة من املجتمع .وقد أدت التغيرات السريعة في التكنولوجيا إلى زيادة دور الشباب في ضوء قدراتهم
وإمكاناتهم على استخدام وتطوير مهارات جديدة وقدرات إنتاجية في البلدان النامية واملتقدمة.
تستضيف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حوالي  %28من إجمالي الشباب في العالم ،وهي نسبة من املتوقع أن
تصل إلى  %30.7بحلول عام  .)SESRIC, 2020c( 2030وعلى الرغم من أن هذه الدول قد أحرزت تقدما ملحوظا
في تحسين وضعية شبابها  ،إال أن العديد منها غير قادر على تحقيق اإلمكانات الكاملة لهذه الفئة .وقد كان الشباب
في بلدان املنظمة ،يواجه بدرجات متفاوتة ،عددا من التحديات التي تشمل الخمول االقتصادي واملشاركة
االجتماعية املحدودة واملخاوف املتعلقة بالصحة والرفاهية والتعليم وتنمية املهارات حتى في الفترة ما قبل
الجائحة.
آثارجائحة كوفيد19-
أثر تفش ي جائحة كوفد 19-على بعض ش رائح املجتمع ،وال سيما الفئات الضعيفة مثل األطفال والشباب والنساء
واملسنين إلى حد كبير ( .) SESRIC, 2020bوعلى وجه الخصوص ،واجه الشباب بأعدادهم املتزايدة في العالم
النامي بما في ذلك العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي عددا من التحديات الخطيرة الناتجة عن جائحة
كوفيد 19-والتدابير املتخذة الحتوائها مثل حظر التجول في عدة جبهات أبرزها التعليم والحياة الثعليمية.
وعلى الرغم من أن جائحة كوفيد 19-تمثل أزمة صحية ،إال أنها أثرت بشكل سلبي على تعليم األطفال والشباب
في جميع أنحاء العالم .بحيث تم اتخاذ تدابير إغالق املدارس في  188دولة استمرت عدة أسابيع من أجل احتواء
انتشار الفيروس .وأثرت حاالت اإلغالق هذه املفروضة في جميع أنحاء البلد على أكثر من  1.5مليار طفل وشاب
(راجع القسم  1.4ملزيد من النقاش) .وعلى الرغم من الحلول التعليمية املتنوعة املقدمة عبر اإلنترنت ،فقد
أسفرت هذه الفترة عن خسائر كبيرة تضررت منها األجيال الشابة من حيث تطوير وتعلم مهارات جديدة ،وإنشاء
عالقات اجتماعية مع الفئات األخرى وبناء املسارات الوظيفية .وبشكل عام ،تأثر أكثر من  %70من الشباب في
جميع أنحاء العالم الذين يدرسون أو يجمعون بين الدراسة والعمل سلبا بسبب إغالق املدارس والجامعات
ومراكز التدريب .ووفقا لذلك ،أفاد  % 65من الشباب أنهم تلقوا تعليما أقل منذ بداية الجائحة بسبب االنتقال
من الفصل الدراس ي إلى التعلم عبر اإلنترنت والتعلم عن بعد أثناء اإلغالق (.)ILO, 2020c
والنتائج وخيمة بشكل خاص فيما يتعلق بالبلدان النامية ويرجع ذلك أساسا إلى عدم كفاية البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ،ومحدودية وصول الشباب إلى معدات تكنولوجيا املعلومات واإلنترنت ذات النطاق
العريض ،ونقص الخبرة بشأن أد وات التعليم عبر اإلنترنت .وفي البلدان منخفضة الدخل ،أفاد  %44من الطالب
بعدم حصولهم على أي دورات أثناء الجائحة ،بينما كانت النسبة  %4فقط في البلدان املتقدمة (.)ILO, 2020c
ووفقا ملسح أجرته منظمة العمل الدولية بهدف التعرف على تأثير جائحة كوفيد 19-على الشباب اإلندونيس ي،
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فقد تسببت الجائحة في تأخير  %56من املجيبين لدراساتهم ( .)ILO, 2021fوالالفت للنظر أن  %75من الشباب
اإلندونيس ي املجيبين أفادوا بأنهم تعلموا أقل أثناء التعلم عبر اإلنترنت بسبب الجائحة.
وبينما واجه الشباب صعوبات في الوصول إلى املؤسسات التعليمية واالستثمار في مستقبلهم ،تميزت نتائج سوق
العمل بالنسبة للشباب بطابع قاتم أيضا .فالجائحة أثرت سلبا على النمو االقتصادي وسالسل التوريد ،وأدت
إلى اختالل اآلفاق املستقبلية .وفي ظل هذه الصورة ،كافح العديد من أرباب العمل للتعامل مع النتائج السلبية
للجائحة ،مثل تقليل عدد العمال وساعات العمل .وشهدت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي زيادة في
معدالت بطالة الشباب خالل عام 2020
الشكل  :1.5معدل البطالة في صفوف الشباب في بلدان مختارة من
ن
منظمة التعاو اإلسالمي
باملقارنة مع عام ( 2019فترة ما قبل
50
الجائحة).وعلى سبيل املثال ،في أعقاب
2019
2020
40.242.1
الجائحة ،ارتفع معدل بطالة الشباب
40
31.2
بنحو  12نقطة مئوية ،ليصل إلى ما يزيد
26.1
30
25.225.1
24.9
23.7
عن  %42في فلسطين .كما أبلغ عدد من
19.317.3
20
13.614.8
دول املنظمة مثل إندونيسيا واملغرب
10.512.0
10
وماليزيا عن زيادات في معدالت بطالة
الشباب في عام ( 2020الشكل .)1.5
0
ويمكن أن تكون الزيادة الكبيرة في بطالة
الشباب ناجمة جزئيا عن قلة سنوات
الخبرة العملية التي يتمتع بها الشباب.
فعندما ترغب الشركات في اتخاذ القرار
فيما يتعلق بمن ستسرح ،تميل إلى
االحتفاظ بالعاملين الذين استثمرت فيهم
أكثر من الخريجين الجدد .وقد يعمل
الشباب أيضا بشكل كبير في القطاعات
األكثر تضررا من الجائحة ،مثل الزراعة في
العديد من البلدان النامية حيث
التوظيف والتسريح أسهل نسبيا
( ;Morocco Employment Lab, 2020
.)ILO, 2020c

تركيا

فلسطين

ماليزيا

املغرب

إيران

إندونيسيا

مصر

املصدر :إحصاءات منظمة العمل الدولية ،مؤشر أهداف التنمية املستدامة 2.5.8
واملندوبية العليا للتخطيط (املغرب).

الشكل  :2.5نسبة الشباب غير امللتحقين بالتعليم أو العمالة أو التدريب
في بلدان مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي
2020

2019

60
50

26.0 28.3

33.4 34.5

30.4 29.4

28.0 30.2
20.5 21.8

40
30
20
10
0

تركيا

فلسطين

إيران

إندونيسيا

مصر

املصدر :إحصاءات منظمة العمل الدولية ،مؤشر أهداف التنمية املستدامة 1.6.8

وحتى قبل الجائحة ،لم يكن  %24.1من شباب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ضمن دائرة العمالة أو في التعليم
أو التدريب ( )NEETعام  ،2019وهي نسبة أعلى من املتوسط العاملي البالغ  .)SESRIC, 2020c( %21.2كشفت
األدلة املستقاة من دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر عنها بيانات لعام  2020أنه خالل الجائحة ارتفعت
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نسبة الشباب خارج دائرة العمالة أو التعليم أو التدريب في معظم الحاالت .وعلى سبيل املثال ،قفزت هذه النسبة
من  %26املسجلة في  2019إلى  %28.3في  2020في تركيا بينما ارتفعت من  %28إلى  %30.2في مصر خالل نفس
الفترة (الشكل  .)2.5وفي العديد من البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم ،أدى انخفاض فرص العمل إلى جانب
إغالق املدارس أثناء الجائحة إلى زيادة معدل الشباب خارج دائرة العمالة أو التعليم أو التدريب ( ILO,
.)2021gكما تغيرت األنماط اليومية لهذا املعدل أثناء الجائحة .ويقال إن الشباب خارج دائرة العمالة أو التعليم
أو التدريب يزيدون من أنماط نومهم ،ويقومون باملزيد من األعمال املنزلية ،ويشاهدون التلفزيون لفترة أطول
ويقضون وقتا أطول على اإلنترنت (.)ILO, 2021g
وتعتبر تداعيات الجائحة على الصحة العقلية العامة للشباب ورفاههم ذات عبء ثقيل بسبب آثارها املمتدة على
الحياة االجتماعية والتعليمية للشباب واملخاوف التي تزيد الجائحة من حدتها .ووفقا لذلك ،ساءت الصحة
العقلية للشباب بشكل كبير في فترة  .2021-2020ففي معظم البلدان ،تضاعفت مشاكل الصحة العقلية ضمن
هذه الفئة العمرية مرتين أو أكثر ( .)OECD, 2021lوكان الشباب  %30إلى  %80أكثر قابلية لإلبالغ عن أعراض
االكتئاب أو القلق باملقارنة مع البالغين حسب دراسة غطت بلجيكا وفرنسا والواليات املتحدة أجريت في مارس
 .)OECD, 2021l( 2021كما كشف معهد الصحة العامة البلجيكي ،سيينسانو ،أن الشباب الذين تتراوح
أعمارهم بين  18و  24عاما والطالب كانوا األكثر تضررا من القلق واالكتئاب خالل األزمة (.)UNRIC, 2021
وأثرت الجائحة على الصحة العقلية للشباب من خالل عدة القنوات .أوال ،أدت عمليات اإلغالق وحظر التجول
إلى زيادة مستويات الشعور ب الوحدة بصورة أكبر ،وتعطل الدعم املتعلق بالصحة العقلية للشباب بشكل كبير
كما هو الحال في املدارس والجامعات وأماكن العمل .ثانيا ،ساهم إغالق املؤسسات التعليمية أيضا في إضعاف
عوامل الحماية ،بما في ذلك التفاعالت الروتينية واالجتماعية اليومية التي تساعد في الحفاظ على صحة نفسية
جيدة .ثالثا ،أثرت جائحة كوفيد 19-سلبا على اآلفاق املهنية للشباب ،مما أدى إلى ارتفاع مستوى التوتر ومخاطر
مواجهة مشاكل الصحة العقلية .أخيرا ،أثرت الجائحة على البيئة االجتماعية للشباب (على سبيل املثال ،أفراد
األسرة واألصدقاء والجيران وما إلى ذلك) املرتبطة بضغط شديد من املنظور املالي والعاطفي.
ووفقا ملسح عبر اإلنترنت أجراه صندوق األمم املتحدة للسكان ( ،)a2020فإن  %90من الشباب في إندونيسيا
يشعرون بالقلق أثناء الجائحة ،جراء إجراءات التباعد االجتماعي التي تجبر املدارس وأماكن العمل على اإلغالق.
وكشف املسح عن عدد من األسباب لهذا القلق ،تجمع بين عدم تحسن الوضع ( )%70وعدم القدرة على
التواصل االجتماعي ( )%58.7واملشاكل املالية ( )%40والشعور بعدم األمان في بيئتهم ( .)%38وقد تفاقمت
العوامل التي تزيد من مخاطر االنتحار مثل حاالت الصحة العقلية املزمنة والعزلة االجتماعية والصعوبات املالية
أيضا بسبب أزمة كوفيد .19-بحيث أفضت دراسة أجريت حول اليابان إلى أن معدل االنتحار بين الشباب الذين
تقل أعمارهم عن  20عاما ارتفع ما بين يوليو وأكتوبر .)OECD, 2021l( 2020
تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
من أجل التخفيف من اآلثار السلبية للجائحة وتحسين رفاهية الشباب ،اتخذت العديد من بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي عددا من التدابير واإلجراءات ،التي تتميز بنطاق واسع وتنوع من حيث التغطية.
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لقد استحدث أكثر من ثلثي دول العالم منصة وطنية للتعلم عن بعد ،ولكن الحصة بلغت  %30فقط من بين
البلدان منخفضة الدخل ( .)OECD, 2021lوبذلت العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي جهودا إضافية
لضمان إتاحة هذه املنصات لجميع الشباب والطالب .على سبيل املثال ،قرر مشغلو الهاتف املحمول في تركيا
بالتشاور مع السلطات العامة تقديم حزمة إنترنت مجانية لتسهيل الوصول إلى منصات التعليم عبر اإلنترنت
( . )Educational Informatics Network-EBAوعالوة على ذلك ،تم إنشاء قناة تلفزيونية تعليمية مخصصة من
قبل مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية ( )TRTبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية للتواصل مع طالب وشباب
أكثر أثناء الجائحة في جميع أنحاء الب الد والتخفيف من اآلثار السلبية التي سببتها االضطرابات في التعليم وجها
لوجه (.)Ozer, 2020
وبادرت العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،مثل الكويت واإلمارات العربية املتحدة ،بوضع خطوط
هاتف مباشرة (ساخنة) وخطوط االستشارات الهاتفية في خدمة األشخاص الذين يعانون من ضائقة نفسية
اجتماعية عامة والذين يهددون بإيذاء النفس بما في ذلك الشباب .وفي لبنان ،أطلقت وزارة الصحة العامة خطة
عمل تتناول بشكل شامل جوانب الصحة العقلية املتعلقة بكوفيد 19-والتي تتضمن أيضا أهدافا محددة
لألعداد املتزايدة للشباب (.)UN, 2020c
وفي ماليزي ا ،أعلنت الحكومة عن حوافز مالية ألصحاب العمل لتوظيف وتدريب  300ألف عاطل عن العمل.
وشمل ذلك  600رينغيت ماليزي ( )MYRشهريا للتدريب املنهي ملن تركوا املدارس والخريجين ملدة تصل إلى ستة
أشهر ( .)ADB, 2020bوأدرجت السنغال عددا من التدابير املالية اإلضافية في ميزانيتها املنقحة لعام  2021التي
تستهدف االرتقاء بعمالة الشباب والنساء .وصممت كازاخستان في إطار جهودها إلنعاش النمو االقتصادي
برنامج الرهن العقاري املدعوم لألسر الذي يتضمن جزءا يستهدف الشباب على وجه التحديد (.)IMF, 2021d
ووضعت غامبيا (وزارة التعليم األساس ي والثانوي) استراتيجية وطنية شاملة للتعليم بعنوان "خطة استجابة
لكوفيد 19-في قطاع التعليم" .وتهدف إلى التخفيف من ساعات التدريس الضائعة والحفاظ على مشاركة
األطفال امللتحقين باملدارس وضمان استمرارية التعلم في املنزل من خالل إشراك مختلف أصحاب املصلحة
الوطنيين .كما تهدف الخطة إلى ضمان وصول الوجبات املدرسية إلى الطالب في منازلهم (.)UNESCO, 2020b
وقامت بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مثل تركيا بزيادة الدعم املالي للتلمذة الصناعية في صفوف الشباب
في التعليم املنهي ( .)EBRD, 2021بحيث استهدف التقليص من إمكانية مغادرة البرنامج وبالتالي الرفع من معدل
التسرب بسبب الصعوبات املالية التي تسببها الجائحة.
قامت العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بتوسيع نطاق تغطية االستحقاقات االجتماعية وأعلنت عن
حزم تحفيزية أثناء الجائحة بهدف الوصول إلى الفئات األكثر ضعفا بما في ذلك الشباب ( .)SESRIC, 2020bوعلى
سبيل املثال ،في  31مارس  ،2021أعلنت دولة األردن عن حزمة تحفيزية بقيمة إجمالية قدرها  448مليون دينار
أردني ،تشمل تدابير لحماية الوظائف القائمة ( 113مليون دينار) ،وتوظيف الشباب في البرامج املتعلقة بفيروس
كورونا ( 10ماليين دينار) ،وزيادة برامج الرعاية االجتماعية ( 60مليون دينار) ،في املقام األول من خالل توسيع
برنامج التحويالت النقدية التكافلية (.)World Bank, 2021d
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وفي سياق مماثل ،أعلن املغرب "ميثاق االنتعاش االقتصادي والتشغيل".وتضمنت خطة التعافي التي تم تقديمها
في أوائل أغسطس  2020تدابير محدد ة تستهدف القطاعات الهشة (مثل السياحة) والشباب وعملية إصالح
اجتماعي طموحة ( .)IMF, 2021dكما تولي هذه الخطة اهتماما خاصا بالشباب من خالل إحياء برنامج إنطالقة،
الذي يعتبر مبادرة تقدم قروضا مضمونة من الدولة رهن إشارة ِّرواد األعمال الشباب .وتضمن إجراء خاص في
قانون امليزانية املقترحة لعام  2021إعفاء من ضريبة الدخل ملدة عامين للشباب الذين تقل أعمارهم عن 30
عاما ويتم توظيفهم على أساس دائم.
في تشاد ،اعتمد املجلس الوطني قانونا جديدا في  11مايو  ،2020ينص على خلق صندوق لريادة الشباب (%0.6
من الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي) لتعزيز ريادة الشباب ،مما سيساعد على خلق وظائف جديدة والحد من
بطالة الشباب وعدم نشاطهم .كما قدمت ميزانيتها لعام  2021تدابير أخرى ملساعدة الشركات في التغلب على
تداعيات كوفيد 19-مثل اإلعفاء من الرسوم املستحقة على أصحاب العمل لتوظيف الخريجين الشباب،
واإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة على العديد من البنود (.)IMF, 2021d
توصيات متعلقة بالسياسات
يشعر الكثير من الشباب بالضيق بسبب اآلثار الصحية املباشرة لفيروس كورونا وتداعيات العزلة االجتماعية
الناجمة عن الجائحة .ويخش ى الكثير من العدوى واملوت وفقدان أفراد األسرة .وعلى مدى وقت طويل ،ظلوا
بعيدين عن بيئتهم االجتماعية بما في ذلك املدارس .ويعاني املاليين منهم من اضطرابات اقتصادية ،حيث فقدوا
دخلهم وسبل عيشهم أو أصبحوا عرضة لفقدانها .وفي هذا الصدد ،يمكن أن تساعد استجابات السياسة
الحكومية التي تستهدف الشباب على وجه التحديد في تحسين رفاهيتهم ،وتقليل اإلجهاد الذي يعانون منه وتعزيز
اآلمال في املستقبل.
ويجب أن تكون معالجة الفجوة القائمة على مستوى التعليم والناجمة عن الجائحة من أولويات دول منظمة
التعاون اإلسالمي .فهناك قيود على برامج التعلم عبر اإلنترنت أو التعلم عن بعد ،ولم يستفد جميع الشباب من
هذه البرامج .وعالوة على ذلك ،حان الوقت للنظر في مخططات التعلم الهجين ،حيث يتم تنفيذ كل من أنظمة
التعلم الفعلي والتعلم عن بعد في وقت واحد .وقد اتخذ العديد من البلدان املتقدمة بالفعل خطوات نحو هذا
االتجاه حتى قبل انتشار الجائحة .وأدت هذه األخيرة إلى زيادة وتيرة التحول في قطاع التعليم املوجه للشباب .وفي
فترة ما بعد الجائحة ،يبدو أن "التعليم الخجين" سيكون أحد أعمدة الوضع الطبيعي الجديد .وفي هذا الصدد،
يجب على دول املنظمة االستثمار أكثر في قنوات التعليم الهجين والبديلة وتزويد الشباب ومقدمي التعليم
باملعارف واملهارات الالزمة .بحيث أن هذه الجهود ستساعد دول املنظمة في الحصول على قطاع تعليمي أكثر
مرونة ،يتجلى مثال في الحد من عدم املساواة في الوصول إلى التعليم.
يعد تعزيز خدمات التوظيف للشباب أمرا حيويا في الجهود املبذولة للتعامل مع اآلثار املباشرة للجائحة وبناء
القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات املستقبلية .فبسبب الجائحة وتدابير االحتواء ،لم يتمكن ماليين
الشباب من العثور على تدريب منهي أو فرص عمل بدوام جزئي .كما تالشت فرص العمل بدوام كامل بسبب
الشكوك املستمرة وعمليات التسريح الناجمة عن جائحة كوفيد 19-في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي.
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والنظر في الحوافز املالية وغير املالية لتوظيف الشباب ،ومخططات الحصص واإلعفاءات الضريبية من شأنه
أن يساعد في زيادة عمالة الشباب.
وقد أصبحت شبكات األمان االجتماعي أكثر أهمية في ظل ظروف الجائحة حيث يتعين على العديد من الشباب
االعتماد على الدعم من الحكومة .ومع ذلك ،كما هو الحال في العديد من البلدان النامية ،وبسبب القيود املالية،
لم يتمكن جميع الشباب ذوي الحاجة االستفادة من شبكات األمان االجتماعي في العديد من دول منظمة التعاون
اإلسالمي .وفي هذا الصدد ،توص ى هذه األخيرة بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية بتطوير برامج محددة
لشبكات األمان االجتماعي تستهدف الشباب.
أظهرت عمليات اإلغالق وحظر التجول أن املنظمات غير الحكومية واملتطوعين من شأنهم أن يلعبوا دورا حاسما
في الوصول إلى الناس مثل أولئك الذين يعيشون في األحياء الفقيرة أو املناطق الريفية .كما أنها تساهم في نقل
توقعات أو مخاوف الشباب إلى صناع السياسات .ويعتبر هذا الوقت حرجا بالنسبة للشباب واملنظمات غير
الحكومية التي تواجه عددا من التحديات املالية بسبب الجائحة التي طال أمدها .لذلكُ ،يستحسن أن تضع دول
منظمة التعاون اإلسالمي سبال لزيادة مساهمة املنظمات غير الحكومية النشطة في مجال الشباب في برامج
االستجابة السياسية والنظر في دعمها لزيادة فعالية تدابير السياسات املتعلقة بالشباب.
وأخيرا ،توص ى دول منظمة التعاون اإلسالمي بوضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية شاملة لتقييم وتخفيف
اآل ثار االجتماعية واالقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى للجائحة على فئة الشباب .ومن أجل تعزيز
مرونتها في مواجهة الصدمات املستقبلية فيما يتعلق بالسياسات التي تعنى بالشباب ،على وجه الخصوص ،من
الضروري عليها االستثمار في تنمية مهارات الشباب بما في ذلك املهارات الفنية والشخصية مثل تنظيم برامج بناء
القدرات بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني وزيادة عدد املقررات االختيارية في املناهج الدراسية .ومن األهمية
بمكان أيضا تطوير استراتيجية وطنية إلدارة األزمات تتضمن تدخالت سياسية ممكنة للمؤسسات العامة بشأن
شرائح مختلفة من السكان بما في ذلك الشباب في أوقات الصدمات.
ولقد أبرزت الجائحة أن وجود بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا املعلومات يساعد الحكومات على تطوير سياسات
سريعة كما هو الحال في حلول التعلم عن بعد .وفي هذا الصدد ،يتعين على دول منظمة التعاون اإلسالمي
االستثمار أكثر في حلول تك نولوجيا املعلومات وخاصة في القطاعات االجتماعية مثل التعليم والصحة التي من
شأنها أن تساعد في تقديم مثل هذه الخدمات للسكان الشباب خالل الصدمات املستقبلية .وخالل الجائحة،
تأثر رفاه الشباب مثل الذين يعانون من بعض حاالت اإلدمان والسمنة إلى حد كبير .وتحقيقا للغاية املنشودة،
فإن تطوير وتنفيذ استراتيجيات ملكافحة عوامل الخطر الصحية التي تؤثر على رفاهية الشباب من شأنه أن
يساعد على زيادة مرونة الشباب الذين يعيشون في دول منظمة التعاون اإلسالمي .كما سيؤدي ذلك إلى تسهيل
تطوير وتقديم استجابات سياسية في املستقبل ضد الصدمات من خالل تقليل الضغط على الخدمات العامة
واالجتماعية.
وألن مدة الجائحة قد طال أمدها بسبب بطء وتيرة التلقيح واملتغيرات الجديدة الناشئة من الفيروس مثل دلتا
وأوميكرون ،ينبغي تعظيم استجابات دول منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالشباب ،إذ يتوقعون املزيد من
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الدعم من حكوماتهم .فعلى سبيل املثال ،كشفت دراسة استقصائية أجريت في دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ( )l2021أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات عبر دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية للتخفيف من تأثير أزمة كوفيد ،19-يعتقد اثنان من كل ثالثة شبان (تتراوح أعمارهم بين  18و  29عاما)
أنه يجب على الحكومة بذل املزيد من الجهد لضمان أمنهم االقتصادي واالجتماعي ورفاههم بصفة عامة.
ونظرا الختالف توقعات الشباب ومخاوفهم عن املجموعات الديموغرافية األخرى ،ينبغي أيضا تخصيص تدابير
سياسية تعنى بهذه املجموعة ا لديموغرافية .على سبيل املثال ،للحمالت التلفزيونية واملواد غير املتصلة باإلنترنت
بعض التأثير املحدود على الشباب ،في حين أن وسائل التواصل االجتماعي واألشخاص املؤثرة عليها يمكن أن
تكون أكثر فاعلية للوصول إلى الشباب وتقليل التوتر والقلق ومساعدتهم على استعادة ثقتهم بأنفسهم .وعالوة
على ذلك ،يمكن استخدام هذه القنوات لتعزيز روح املبادرة لدى الشباب من أجل تشجيعهم على تحقيق
أحالمهم.

 5.2النساء واألطفال
هناك إجماع واسع بين صناع السياسات والخبراء على أن جائحة جائحة 19-قد ِّ
عرضت للخطر املكاسب التي
تحققت نحو تمكين املرأة وإرساء املساواة بين الجنسين في العقود املاضية في جميع بلدان العالم تقريبا .ويقدر
تقرير الفجوة العاملية بين الجنسين الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي لعام  2021أن ما يقرب من  39عاما
من التقدم نحو تحقيق املساواة بين الجنسين قد انقلبت على أعقابها بسبب الجائحة .وفي العالم النامي ،على
وجه الخصوص ،أدت الجائحة إلى تفاقم عدم املساواة بين الجنسين وتدهور املشاركة االقتصادية للمرأة،
والنتائج الصحية للنساء واألطفال ،وزيادة نقاط الضعف االجتماعية التي يتم مناقشتها في القسم التالي.
آثارجائحة كوفيد19-
تمثل النساء ،على الصعيد العاملي %49.6 ،من  183.5مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19-و  %43.4من 3.7
مليون حالة وفاة بسببه ،وفقا ألحدث البيانات املتاحة بين مارس  2020وديسمبر  2021املستمدة من متعقب
بيانات كوفيد 19-املصنفة حسب النوع االجتماعي التابع ملبادرة الصحة العاملية  .5050وفي دول منظمة التعاون
اإلسالمي ،تمثل النساء  %44من  15.7مليون حالة مؤكدة و  %42من  0.3مليون حالة وفاة (الجدول .)1.5
وباإلضافة إلى ذلك ،يمثل األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  20عاما  %17من حاالت كوفيد 19-و %0.4
ُ
من الوفيات الناتجة عنه املبلغ عنها ،حتى يناير  37.2022وتشير البيانات املصنفة حسب نوع الجنس املستقاة
من  26دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي أيضا إلى أنه في معظم دول هذه األخيرة ،يكون الرجال أكثر عرضة
للوفاة جراء كوفيد 19-باملقارنة مع النساء .وتبلغ نسبة الذكور إلى اإلناث ملعدل الوفيات في حاالت كوفيد19-
املؤكدة  1أو أعلى في  23دولة عضو في املنظمة (الجدول  .)1.5وهذه النسبة مرتفعة بشكل استثنائي في دولتين
من دول منظمة التعاون اإلسالمي :ألبانيا ( )2.2وتونس ( )2.47وأقل من  1في ثالث دول (بروناي دار السالم ،0.66
األردن  0.83والعراق .)0.88
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من املهم مالحظة أن
الجدول  :1.5بيانات مصنفة حسب النوع االجتماعي لحاالت اإلصابة بكوفيد 19-املؤكدة
كوفيد19-
بيانات
والوفيات الناتجة عنه*
الوفيات (اآلالف)
حاالت اإلصابة املؤكدة (املاليين)
املصنفة حسب نوع
الذكور
الذكور
اإلناث
اإلناث
الجنس ال يتم جمعها أو
118.9
165.4
6.9
8.8
املنظمة
نشرها بانتظام من قبل
772.3
1,057.3
33.4
36.7
البلدان النامية غير األعضاء
العديد من دول منظمة
730.3
896.2
50.8
46.9
البلدان املتقدمة
التعاون
اإلسالمي.
املصدر :متعقب بيانات كوفيد  19-املصنفة حسب النوع االجتماعي التابع ملبادرة الصحة العاملية * 5050أحدث البيانات
املتاحة ما بين مارس  2020و ديسمبر  .2021حاالت اإلصابة املؤكدة :املنظمة =  ،49البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة =
واعتبارا من ديسمبر
 ،91البلدان املتقدمة =  .37الوفيات :املنظمة =  ،29البلدان النامية غير األعضاء =  ،70البلدان املتقدمة = .36
 ،2021أبلغت  26دولة
فقط من دول منظمة التعاون اإلسالمي عن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس للحاالت املؤكدة ووفيات كوفيد-
 ،19وأبلغت  23دولة أخرى عضو في املنظمة عن هذه البيانات جزئيا ،ولم تبلغ  7دول أعضاء عن أي بيانات
مصنفة حسب الجنس.
املشاركة االقتصادية والعمل غيرمدفوع األجر
تشير الدالئل إلى أن جائحة كوفيد 19-قد أثر على الحياة االقتصادية للمرأة بشكل كبير بسبب قدرتها املنخفضة
نسبيا على استيعاب و/أو االستجابة للصدمات االقتصادية التي تشكل جزءا ال يتجزأ من الجائحة .ويرجع ذلك
جزئيا إلى أن  % 70من عمالة النساء تعمل في القطاع غير الرسمي في البلدان النامية (ُ .)UN, 2020dوتظهر أحدث
البيانات املتاحة بين عامي  2018و  2020املستقاة من قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية أن
النساء يشكلن  69.9( %34.2مليون) من  203.8مليون عامل يعملون في االقتصاد غير الرسمي في  19دولة عضو
في منظمة التعاون اإلسالمي .وأثناء الجائحة ،كانت النساء العامالت في االقتصاد غير الرسمي أكثر عرضة لتكبد
عبء انخفاض الدخل وانخفاض املدخرات وانعدام األمن الوظيفي ومحدودية الوصول إلى الحماية االجتماعية.
ُ
وتشير البيانات املستمدة من استطالعات التقييم السريع التي أجرتها هيئة األمم املتحدة للمرأة ( 38)RGAsفي
بنغالديش وجزر املالديف وباكستان إلى أن النساء ،باملقارنة مع الرجال ،كانت في العمل غير الرسمي أكثر عرضة
لخفض ساعات عملهن في عام  .2020فعلى سبيل املثال ،أبلغت النساء بنسبة  %8و  %14أكثر من الرجال في
بنغالديش وجزر املالديف على التوالي ،عن انخفاض في ساعات العمل .وحتى في الوظائف الرسمية ،أفادت
النساء بنسبة  %69و  %2أكثر من الرجال في بنغالديش وباكستان على التوالي ،عن تخفيض ساعات عملهن.
والوضع فظيع بشكل خاص بالنسبة للنساء أو األسر التي تعيلها امرأة فقيرة وتعاني من فقدان الدخل ،وعدم
الحصول على املساعدة االجتماعية ،وعدم الوصول إلى الخدمات الصحية ،وارتفاع مستوى انعدام األمن
الغذائي بسبب الجائحة .وعالوة على ذلك ،غالبا ما يتعذر الوصول إلى العمل عن ُبعد  -الذي أصبح البديل الفعلي
للتوظيف والتعليم أثناء الجائحة  -بالنسبة للنساء واألطفال الذين ينتمون إلى خلفيات منخفضة الدخل والذين
ال يستطيعون تحمل تكاليف التقنيات الرقمية و/أو ال يتوفرون على املهارات املطلوبة الستخدامها.

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة 153
كوفيد -19في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مسارات التعافي املستدام واملرن

153

 .5حماية وتمكين الفئة األكثر هشاشة
يعاني األطفال ،على وجه الخصوص ،من الفقر بشكل مختلف باملقارنة مع البالغين ( .)UNICEF, 2021وسيكون
لبعض اآلثار السلبية للجائحة ،مثل سوء تغذية األطفال ،ونقص تحصينهم ،وخسائر التعليم آثار طويلة املدى
على  386مليون طفل كانوا يعيشون في فقر عام  2019و  42حتى  66مليون طفل إضافي كان من املتوقع أن يقعوا
في دائرة الفقر عام  .)UN, 2020f( 2020وعالوة على ذلك ،تقدر توقعات اليونيسف أن جائحة كوفيد19-
ستدفع ما يقرب من  100مليون طفل إضافي إلى فقر متعدد األبعاد بحلول نهاية عام  ،2021مما يحرمهم من
الوصول إ لى خدمات التعليم والرعاية الصحية واإلسكان والتغذية واملياه والصرف الصحي (. )UNICEF, 2021
عندما يتعلق األمر بتأثير كوفيد 19-على مشاركة املرأة في القوى العاملة ،تكشف املعطيات املستمدة من قاعدة
البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية حول  55دولة ذات دخل مرتفع ومتوسط أنه في األشهر الستة بين
ديسمبر  2019ويونيو  ،2020فقد ما يقرب من  29.4مليون امرأة فوق سن  25عاما وظائفهم وبحلول يونيو
 ،2020كان عدد النساء خارج القوى العاملة أكثر من الرجال ( .)Azcona et al., 2020ويمكن أن ُيعزى ارتفاع
فقدان الوظائف في صفوف النساء إلى حقيقة أن ما يقرب من  %40من جميع النساء العامالت بشكل رسمي و
 %42من جميع النساء العامالت بشكل غير رسمي يعملن في قطاع الخدمات (تجارة التجزئة ،والترفيه ،واإلقامة،
وصناعة األغذية واملشروبات ،إلخ) ،الذي تأثر بشدة بتدابير االحتواء املرتبطة بالجائحة مثل اإلغالق والقيود
املفروضة على التنقل وتدابير العزل االجتماعي (.)ILO, 2020d
وهناك عامل آخر أدى إلى ترك املزيد من النساء لقوى العمل أثناء الجائحة وهو زيادة الطلب على األعمال املنزلية
وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر داخل األسرة .وحتى قبل الجائحة ،كانت النساء حول العالم يؤدين ثالثة
أضعاف الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي باملقارنة مع الرجال ،لكن الجائحة زادت من وطأة العبء عليهن
 ال سيما في املجتمعات التقليدية الهيكلية التي تلتزم بأدوار صارمة للجنسين وتتبع أعراف اجتماعية وثقافيةمحافظة.
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ُ
وتشير البيانات املستمدة من استطالعات التقييم السريع التي أجرتها هيئة األمم املتحدة للمرأة في  38دولة (منها
 22دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي) إلى أن  %60من النساء و  %54من الرجال الذين شملهم االستطالع
أفادوا بزيادة الوقت الذي يقضونه في نشاط منزلي واحد على األقل غير مدفوع األجر منذ تفش ي كوفيدUN, ( 19-
 .)2020eوتراوحت نسبة النساء في دول املنظمة الالتي أبلغن عن زيادة الوقت الذي يقضينه في نشاط منزلي39
واحد على األقل غير مدفوع األجر بين  %24في اليمن و  %89في تركيا (الشكل  ،3.5يسار) .وفي  8دول أعضاء في
املنظمة (تركيا ،كازاخستان ،قيرغي زستان ،أفغانستان ،ألبانيا ،املالديف ،إندونيسيا ،وتونس) ،كانت نسبة
النساء اللواتي أبلغن عن هذه الزيادة أعلى من .%60
الشكل  :3.5العمل غير مدفوع األجر ( %من النساء اللواتي أبلغن عن زيادة في نشاط منزلي واحد غير مدفوع األجر على األقل
(يسار) أو نشاط واحد على األقل متعلق بالرعاية غير مدفوعة األجر (يمين) أثناء الجائحة (2020 ،)%
أفغانستان
ألبانيا

قيرغيزستان
جزر املالديف
السنغال
56%
تركيا

غينيا
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كوت ديفوار
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70
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60
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60%
السنغال

40
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ُ
تشير استطالعات التقييم السريع لعام  2020أيضا إلى أن  %56من النساء و  %51من الرجال أبلغوا عن زيادة
في الوقت الذي يقضونه في نشاط رعاية واحد على األقل غير مدفوع األجر 40منذ تفش ي كوفيد.)UN, 2020e( 19-
وتراوحت نسبة النساء في دول منظمة التعاون اإلسالمي الالتي أبلغن عن زيادة الوقت الذي يقضينه في نشاط
رعاية واحد على األقل غير مدفوع األجر ما بين  %31في العراق و  %77في أفغانستان (الشكل  ،3.5على
اليمين).وفي أفغانستان وألبانيا وقيرغيزستان وكازاخستان وجزر املالديف والسنغال وبنغالديش وغينيا
وباكستان ،أفادت أكثر من نصف النساء الالتي شملهن االستطالع بأنهن يقضين وقتا أطول في نشاط رعاية واحد
على األقل غير مدفوع األجر.
كما تشير النتائج من مجموعة البيانات هذه إل ى أن  %64من اآلباء الذين شملهم االستطالع يعتمدون أكثر على
بناتهم للمساعدة في األعمال املنزلية و/أو تقديم الرعاية أثناء الجائحة باملقارنة مع  %57من اآلباء الذين يعتمدون
على أبنائهم ( .)UN, 2020eومن شأن هذا أن يفسر جزئيا سبب مغادرة أعداد إضافية من الفتيات للمدرسة (أو
من املتوقع أن يبقين خارج املدرسة) لتولي مسؤوليات املنزل /تقديم الرعاية في املنزل.
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ولقد كشفت الدراسات أن عمل املرأة في املنزل والرعاية غير مدفوع األجر هو محرك رئيس ي لعدم املساواة ،وله
روابط مباشرة بـ "عدم املساواة في األجور ،وانخفاض الدخل ،ونتائج التعليم الضعيفة ،وضغوط الصحة البدنية
والعقلية" ،التي تعتبر عوامال تفاقمت جميعها بسبب الجائحة ( .)UN, 2020dوإن ارتفاع الطلب على عمل املرأة
غير مدفوع األجر في املنزل أثناء الجائحة هو نتيجة مباشرة إلغالق املدارس  -حيث يتعين على النساء رعاية
األطفال بدوام كامل ومساعدتهم في تعليمهم ،وزيادة احتياجات الرعاية للمسنين وذوي اإلعاقة غير القادرين على
التماس املساعدة املؤسسية أو الرسمية ،وتعطل خدمات الدعم مثل رعاية األطفال الرسمية /غير الرسمية،
واملساعدة املنزلية ،وغيرها .فخدمات الدعم الرسمية وغير الرسمية التي تعطلت بسبب الجائحة تلعب دورا
حيويا في مساعدة النساء على املوازنة بين مسؤولياتهن في مكان العمل واملنزل ،ولكن القيود املرتبطة بالجائحة
مثل العزل االجتماعي والقيود املفروضة على التنقل جعلت من الصعب على النساء االستفادة من هذه
الخدمات ،مما أثر على قدرتهن على املشاركة في القوى العاملة.
النتائج الصحية
في قطاع الصحة ،من املرجح أن تتعرض النساء لإلصابة بفيروس كوفيد 19-ألنهن يمثلن  %69.9من القوى
العاملة العاملية في قطاع الصحة ويشكلن غالبية العاملين الصحيين في الخطوط األمامية ،الرسميين وغير
الرسميين الذين يتعاملون مع مرض ى كوفيد 19-في مجتمعاتهم .وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي ،بلغت نسبة
النساء العامالت في أنشطة الصحة البشرية  %50أو أعلى في  13دولة عضو عام  - 2019مع أعلى حصة مسجلة
في قيرغيزستان ( ،)%82.7وفقا لقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية.وحتى في دول املنظمة ذات
الحصة املنخفضة نسبيا مثل باكستان وتوغو وفلسطين والنيجر ،تعمل نسبة تتراوح بين  %20و  %30من
ُ
النساء في قطاع أنشطة الصحة البشرية .وعالوة على ذلك ،تشير بيانات منظمة العمل الدولية حول أعمال رعاية
مرض ى فيروس نقص املناعة البشرية من أفريقيا جنوب الصحراء أيضا أن ما يقرب من  %70من العاملين
الصحيين املجتمعيين في أفريقيا جنوب الصحراء هم من النساء ،الالئي يتلقين القليل من التعويض أو ال
يحصلن على أي تعويض مقابل أداء أنشطة الرعاية ( .)Cattaneo et al., 2019وبالنظر إلى التمثيل املفرط للمرأة
في القوى العاملة الصحية العاملية ،يقدر الباحثون أن مساهمات النساء غير مدفوعة األجر في الرعاية الصحية
تبلغ قيمتها حوالي  1.5تريليون دوالر أمريكي وأن مساهمات النساء في جميع أنواع الرعاية (مثل رعاية األطفال
واملسنين ،بما في ذلك الرعاية الصحية) تقدر بقيمة  11تريليون دوالر أمريكي.)Addati et al., 2018( .
ومع ذلك ،في العديد من البلدان النامية ،فإن نسبة النساء (غير العامالت بشكل رسمي) اللواتي ال يشملهن أي
تأمين صحي مرتفعة بشكل يبعث على القلق .فعلى سبيل املثال ،وفقا الستطالعات التقييم السريع التي أجرتها
هيئة األمم املتحدة للمرأة حول تداعيات كوفيد 19-االجتماعية واالقتصادية %99 ،من النساء في بنغالديش
(مقابل  %97من الرجال) و  %97من النساء (مقابل  %87من الرجال) في باكستان ليسوا مشمولين أو ال يعرفون
ما إذا كانوا مشمولين بأي تأمين صحي .وعالوة على ذلك ،أبرزت الجائحة االختالفات القائمة على مستوى
الصعوبة التي يواجهها الرجال والنساء في الحصول على الرعاية الطبية .ووفقا لبيانات مستمدة من استطالعات
التقييم السريع التي أجرتها هيئة األمم املتحدة للمرأة في  35دولة (منها  13دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي)
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على الصعيد العاملي ،أفاد  %37من النساء مقابل  %42من الرجال الذين شملهم االستطالع أن الوصول إلى
الرعاية الطبية أكثر صعوبة بالنسبة لهن .ومع ذلك ،واجهت النساء صعوبة أكبر في الحصول على الرعاية الطبية
أثناء الجائحة في العديد من دول املنظمة بما في ذلك ألبانيا وأفغانستان وساحل العاج وباكستان وبنغالديش
ومالي.
وكان لجائحة كوفيد 19-أيضا آثار خطيرة على الصحة النفسية لألفراد في جميع أنحاء العالم .بحيث كشفت
استطالعات التقييم السريع التي أجرتها هيئة األمم املتحدة للمرأة أن  %62من الرجال و  %62من النساء الذين
شملهم االستطالع أفادوا بأن صحتهم النفسية أو العقلية أو العاطفية قد تأثرت بالجائحة .وبالنسبة للنساء،
تفاقم الضغط النفس ي الناجم عن التدابير الوقائية بسبب زيادة األعمال املنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة
األجر وزيادة العنف املنزلي .وهذا هو السبب في أن البيانات املستمدة من العديد من دول منظمة التعاون
اإلسالمي تظهر أن عددا أكبر من النساء ،باملقارنة مع الرجال ،يتأثرن نفسيا أو عقليا أو عاطفيا بالجائحة.
وتشمل هذه البلدان ألبانيا وإندونيسيا وأذربيجان والسنغال وغينيا وجزر املالديف وساحل العاج وتركيا
وموزمبيق وأفغانستان ومالي وبنغالديش (الشكل .)4.5
الشكل  :4.5الصحة النفسية والعقلية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املختارة ( %من الرجال والنساء الذين تأثروا نفسيا
أو عقليا أو عاطفيا بالجائحة)*2021 ،
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ما بين مارس  2020ومارس  .2021املنظمة/العدد = .13

بالنسبة للنساء في البلدان املتقدمة والنامية ،كان إلعادة تخصيص املوارد الطبية أثناء الجائحة تأثير سلبي على
توافر خدمات الصحة املتعلقة باألم والصحة الجنسية واإلنجابية .وفي أبريل  ،2020توقعت دراسة لصندوق
األمم املتحدة للسكان أن ما يقرب من  47مليون امرأة في  114دولة منخفضة ومتوسطة الدخل لن تكون قادرة
على استخدام وسائل منع الحمل الحديثة إذا استمر متوسط اإلغالق في بلد ما ملدة  6أشهر (مع اضطراب خطير
في الخدمة) وأن  6أشهر من اإلغالق ستؤدي إلى حدوث أكثر من  7ماليين حالة حمل غير مقصود .وتقدر الدراسة
أيضا أنه على مدار العقد املقبل ،من املتوقع حدوث حوا لي مليوني حالة تشويه لألعضاء التناسلية األنثوية وأكثر
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من  13مليون حالة زواج في صفوف أالطفال  -وهي حوادث لم تكن لتحدث لوال االضطرابات املتعلقة بجائحة
كوفيد .)UNFPA, 2020b( 19-والفقر ،على وجه الخصوص ،هو املحرك املباشر لزواج األطفال ومن املتوقع أن
تؤدي اآلثار االقتصادية للجائحة إلى زيادة معدالت الفقر في املجتمعات الضعيفة.
بالنسبة لألطفال ،من املتوقع أن تؤدي الصعوبات االقتصادية الناجمة عن الجائحة إلى سوء التغذية لدى
 368.5مليون طفل في  143دولة .وهناك أيضا احتمال أن يعاني  6إلى  7ماليين طفل (دون سن الخامسة) من
الهزال أو سوء التغذية الحاد في عام  2020وحده .ويرجع ذلك جزئيا إلى أن األطفال الذين يعتمدون بشكل عام
على الوجبات املدرسية قد تأثروا بإغالق املدارس (الذي أثر على أكثر من مليار طفل) مما جعل من الصعب عليهم
العثور على مصادر موثوقة للغذاء والتغذية .فسوء التغذية ع امل يمكنه أن يسبب في آثار دائمة على النمو
البدني واالجتماعي والعاطفي للطفل (.)UNICEF, 2021
وقد أدت جائحة كوفيد 19-أيضا إلى تعليق حمالت التحصين ضد الحصبة في  26دولة ،مما عرض أكثر من 94
مليون طفل حتى سن  9سنوات للخطر وتعليق جميع حمالت التحصين ضد شلل األطفال (.)UNICEF, 2020b
فبدون حمالت التحصين املناسبة ،لن يتمكن األطفال من تلقي اللقاحات والعالجات املنقذة للحياة الضرورية
لعيش حياة صحية ( .)UNICEF, 2021وتشير التقديرات أيضا إلى أن ما يصل إلى  2مليون حالة وفاة بين األطفال
و  200.000حالة وفاة إضافية قد تحدث سنويا في حالة استمرار االضطرابات على مستوى الخدمات املرتبطة
بكوفيد .)UNICEF, 2020c( 19-ونتيجة لذلك ،من املتوقع أن تعكس الجائحة مكتسبات  2حت ى  3سنوات من
التقدم في الحد من وفيات الرضع على مستوى العالم (.)UN, 2020f
نقاط الضعف االجتماعية
وصفت األمم املتحدة الزيادة في العنف القائم على النوع االجتماعي ( )GBVخالل جائحة كوفيد 19-بأنه "جائحة
موازية" ،تؤثر على النساء في جميع أنحاء العالم .فوفقا ملنظمة الصحة العاملية ،في عام  ،2018تعرض ما يقرب
من  245مليون امرأة ( 15عاما فما فوق) للعنف الجسدي و/أو الجنس ي من الشريك الحميم في العام السابق،
ومن املرجح أن تتعرض امرأة واحدة من كل  3نساء للعنف خالل حياتهن.
وقد أدت جائحة كوفيد 19-إلى تفاقم حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي بسبب عوامل تشمل ،على سبيل
املثال ال الحصر ،اإلجهاد االقتصادي واالجتماعي ،والحركة املقيدة ،وأماكن املعيشة املزدحمة ،ونظم الدعم
املحدودة ،ومحدودية الوصول إلى الخدمات ،والضغوط النفسية أو العقلية ( .)UN, 2020dويتوقع صندوق
األمم املتحدة للسكان حدوث  31مليون حالة إضافية من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي خالل كل 6
أشهر من اإلغالق استجابة للجائحة ( .)UNFPA, 2020bووفقا لألمم املتحدة ،كشفت جائحة كوفيد 19-أيضا
عن أساليب جديدة يستغل فيها مرتكبو العنف القائم على النوع االجتماعي النساء .على سبيل املثال" ،يستغل
املعتدون عدم قدرة املرأة على طلب اإلغاثة أو املساعدة أو يستغلون حقيقة أن النساء لن يكون لديهن أي مكان
يذهبن إليه إذا طردن من منازلهن وسط جائحة" ( .)UN, 2020dولهذا السبب ،في كثير من الحاالتُ ،يجبر ضحايا
العنف القائم على النوع االجتماعي على االستمرار في العيش مع املعتدين عليهم ،معزولين عن أنظمة وموارد
الدعم الشخصية واملهنية.
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وباإلضافة إلى العنف القائم على النوع االجتماعي ،فإن ارتفاع معدالت العنف وسوء املعاملة ضد األطفال أثناء
الجائحة أمر مثير للقلق أ]ضا .فالعنف الذي يمارسه مقدم الرعاية هو أكثر أنواع العنف شيوعا ضد األطفال،
ومن املرجح أن يحدث هذا العنف عندما يكون األطفال محبوسين في املنزل .وبالنسبة لألطفال الذين ينتمون إلى
أسر غير مستقرة ،أو أسر منخفضة الدخل ،أو أولئك الذين ليس لديهم مقدمو رعاية ،من شأن التدابير
املتعلقة بالجائحة مثل اإلغالق الشامل وإغالق املدارس أن يفض ي إلى ارتفاع معدالت التسرب من املدرسة،
وزيادة عمالة األطفال ،وارتفاع معدل زواج األطفال .وفي ظل هذا الوضع ،أبلغت  104دولة عن حدوث اضطرابات
في الخدمات التي تعالج العنف ضد األطفال (.)UNICEF, 2020d
الشكل  :5.5العنف القائم على الجنسانية خالل الجائحة في بلدان مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي (2021 ،)%
...اإلحساس بأمان أقل في البيت

…التعرض لشكل من أشكال العنف

ارتفع معدل التحرش الجنس ي

…الصراع بين البالغين أكثر تواتر
…زادت اإلساءة الجسدية /اللفظية من قبل الشريك في املجتمع
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قيرغيزستان

األردن

كوت ديفوار

الكاميرون

بنغالديش

أألبانيا

املصدر :مسوح هيئة األمم املتحدة للمرأة للتقييم الجنساني السريع حول تأثيرات كوفيد* .19-أجريت مسوح التقييم الجنساني السريع ( )RGAsفي الفترة
ما بين أبريل وسبتمبر .2021
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اإلطار  :1.5أفضل املمارسات بشأن العنف ضد النساء واألطفال أثناء جائحة كوفيد19-
وفقا للمكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية في أوروبا ،بذلت ثالث دول من منظمة التعاون اإلسالمي في منطقة أوروبا وآسيا
الوسطى جهودا مكثفة ملنع ومكافحة العنف ضد النساء واألطفال ( )VAWCخالل جائحة كوفيد .19-ومن شأن هذه املبادرات
والتدخالت ،املدرجة أدناه ،أن تكون بمثابة عناصر توجيهية لتدخالت سياسية مماثلة في بلدان املنظمة األخرى.
 .1ألبانيا:أصدرت حكومة ألبانيا ،كجزء من جهودها لرصد وكبح العنف ضد املرأة أثناء الجائحة ،لوائح تشريعية
محددة لضمان "األداء الفعال للمراكز السكنية العامة وغير العامة التي تقدم خدمات اإليواء لضحايا /الناجيات
من العنف املنزلي وللضحايا /الناجيات من االتجار في البشر في فترة جائحةكوفيد "19-وتشريعات متعلقة بـ" إدارة
حاالت األطفال املحتاجين للحماية أثناء حالة الطوارئ املرتبطة بكوفيد "19-في أبريل  .2020وسمحت الحكومة
ملوظفي خط املساعدة املتعلق بالعنف ضد النساء واألطفال باالستمرار في تقديم الخدمات من املنزل أثناء الجائحة
واتخذت تدابير لتحديد أولويات و/أو املسار السريع للعمليات القانونية للحاالت التي تنطوي على العنف ضد
النساء واألطفال .واعتبارا من  1أبريل  ،2020أعلنت حكومة ألبانيا أيضا أن  482ناجيا من العنف من جهة الشريك
الحميم سيحصلون على دفعة مزدوجة من املساعدة االقتصادية ملدة ثالثة أشهر.
.2

.3

تركيا:باستخدام املنصات الرقمية للتصدي للعنف ضد النساء واألطفال ،وضعت تركيا ثالثة تدابير رقمية جديدة
في هذا الصدد )1( :إطالق تطبيق الدعم الطارئ للمرأة الذي سمح للنساء بإصدار أوامر قضائية ضد من يسيئون
إليهن )2( ،تطوير تطبيقات تقدم املشورة القانونية والدعم النفس ي واالجتماعي لضحايا العنف والناجيات منه ،و
( )3استخدمت املنظمات غير الحكومية في تركيا تطبيقات املراسلة مثل واتساب لتقديم املشورة القانونية.
أوزبكستان:بعد ارتفاع حوادث العنف في عام ِّ ،2020
عينت وزارة الداخلية في أوزبكستان "مفتشا وقائيا" على رأس
كل منطقة سكنية (حي) ملدة خمس سنوات ،يكون مسؤوال عن مساعدة رؤساء األحياء في منع ومكافحة العنف
ضد املرأة واألطفال .ومن خالل استخدام املنصات الرقمية ،أطلقت الحكومة أيضا قناة تليغرام للعنف القائم على
النوع االجتماعي وأنشأت خطوط مساعدة جديدة لإلبالغ عن العنف وتقديم الدعم القانوني والنفس ي االجتماعي
لضحايا العنف .كما أعدت وزارة دعم األحياء والعائالت منشورات لتوزيعها في منطقة طشقند ،لتصل إلى الفئات
السكانية الضعيفة واملهمشة وتزودهم بأرقام اإلحالة في حالة حدوث أي عنف.

املصدرWHO ROE (2021). :

في حين أن البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة أثناء الجائحة غير متاحة تماما لغالبية دول منظمة التعاون
اإلسالمي ،فإن استطالعات التقييم السريع التي أجرتها هيئة األمم املتحدة للمرأة (التي أجريت بين أبريل وسبتمبر
 )2021تتضمن بيانات من  8دول في املنظمة (الشكل  .)5.5وتظهر هذه البيانات أن ما يزيد عن  %20من النساء
أبلغن أنهن أو أن امرأة من معارفهن قد تعرضن لشكل من أشكال العنف منذ بداية الجائحة .ففي املغرب ،على
وجه الخصوص ،أفادت أكثر من نصف النساء املشموالت باملسح أنهن أو أن امرأة من معارفهن تعرضن للعنف
منذ بداية الجائحة .وأفادت ما بين  %7و  %39من النساء في هذه الدول الثماني األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي أن كوفيد 19-جعلهن يشعرن بأمان أقل في املنزل .وفي األردن ( )%39وبنغالديش ( ،)%36أفادت أكثر
من ثلث النساء أن كوفيد 19-جعل النزاعات بين البالغين في األسرة أكثر تواترا .وفي ألبانيا وبنغالديش واألردن
واملغرب ونيجيريا ذكرت أكثر من نصف النساء بأن التحرش الجنس ي ارتفع خالل الجائحة .وفي  6دول أعضاء في
املنظمة ،باستثناء الكاميرون وقيرغيزستان ،أفادت أكثر من  %50من النساء أن اإلساءة الجسدية /اللفظية من
قبل الشريك زادت في مجتمعاتهن أثناء الجائحة .وكشفت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا أن  %58من النساء
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اللواتي تعرضن للعنف و  %56من النساء اللواتي يشعرن بأمان أقل في املنزل أكثر عرضة النعدام األمن الغذائي
في ظل الجائحة (.)UN Women, 2021
توصيات متعلقة بالسياسات
من أجل مساعدة الجهود املبذولة للتعافي من كوفيد ،19-يحتاج صناع السياسات في دول منظمة التعاون
اإلسالمي إلى استيعاب أن النساء واألطفال ليسوا فقط أكثر تعرضا للمخاطر التي تشكلها الجائحة ولكنهم يعانون
أيضا بشكل كبير من آثارها السلبية .لذلك ،من املهم للغاية استخدام منظور جنساني أثناء تصميم سياسات
متساو في صنع
وبرامج التعافي .ومن املهم أيضا أن تحصل النساء واملنظمات التي تعنى بشؤونها على تمثيل
ٍ
القرارات املتعلق بكوفيد 19-ألن آلية صنع السياسات التي تستبعد النساء من املرجح أن يسفر عن نتائج مبتذلة
وغير فعالة .كما يجب أن تراعي تدابير التعافي من كوفيد 19-في دول منظمة التعاون اإلسالمي األدلة املستمدة
ُ
من أزمات الصحة العامة السابقة.على سبيل املثال ،تظهر األدلة املستمدة من جائحة اإليبوال أن تدابير االحتواء
(اإلغالق والعزل والحجر الصحي) من شأنها أن تقلل من املشاركة االقتصادية للمرأة وقدرتها على كسب لقمة
العيش إلعالة أنفسهن وأسرهن .وتشير الدالئل املستمدة من جائحة اإليبوال وتفش ي زيكا أيضا إلى أن النساء
يستغرقن وقتا أطول للتعافي اقتصاديا من أزمة الصحة العامة باملقارنة مع الرجال.
للتخفيف من اآلثار االقتصادية السلبية للجائحة على النساء واألطفال ،تحتاج السياسات والبرامج في دول
منظمة التعاون اإلسالمي إلى إزالة العقبات التي تعرقل املشاركة االقتصادية للمرأة ،وتعزيز تكافؤ الفرص
ملشاركة املرأة في القوى العاملة ،وسد الفجوة القائمة على مستوى األجور ،وتقديم الدعم املالي لريادة املرأة
وقيامها بالعمل الحر .ونظرا الرتفاع نسبة عمالة املرأة في االقتصاد غير الرسمي ،تحتاج أنظمة الحماية
االجتماعية القائمة في دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى توسيع تغطية إعانات البطالة والتأمين الصحي وإجازات
األمومة أو األبوية ،وما إلى ذلك ،للنساء غير القادرات على املشاركة رسميا في املخططات القائمة على االشتراكات
أثناء العمل في القطاع غير الرسمي (بما في ذلك العامالت في املنزل ،والعامالت بدوام جزئي ،والعامالت
املوسميات).
وباستخدام منظور جنساني ،تحتاج برامج الحماية االجتماعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي أيضا إلى مراعاة
القيود التي قد تواجهها النساء األكثر ضعفا في محاولة الوصول إلى املساعدة االجتماعية مثل نقص الوعي ببرامج
الحماية االجتماعية وشروطها ،وعدم القدرة على تحصيل املدفوعات بسبب املسؤوليات املنزلية ،وعدم القدرة
على الوصول إلى املؤسسات املصرفية الرسمية أو طرق الصرف الرقمية ،وتوظيفها في االقتصاد غير الرسمي.
لقد أتاحت جائحة كوفيد 19-فرصة ثمينة لدول منظمة التعاون اإلسالمي لبناء مجتمعات شاملة تعترف وتدعم
العمل املنزلي والرعاية غير مدفوعي األجر للمرأة .وتتمثل إحدى التوصيات للقيام بذلك في التأكد من أن النساء
الالئي يتحملن مسؤوليات تقديم الرعاية يتمتعن باملعرفة الكافية والتدريب واملعدات الالزمة لرعاية أفراد
أسرهن ،بما في ذلك األطفال وكبار السن .ويمكن لدول منظمة التعاون اإلسالمي أيضا االستثمار في البنية
التحتية للخدمات العامة التي يمكن الوصول إليها والتي يمكن أن تتكيف بسرعة مع األزمات وتضمن استمرار
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الرعاية لألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة  -ال سيما في األحياء حيث تعيش األسر ذات الدخل
املنخفض واملناطق الريفية.
وفي مجال الصحة ،كان لجائحة كوفيد 19-آثار مباشرة وغير مباشرة على النساء واألطفال .ومن املهم أن يكون
لدى دول منظمة التعاون اإلسالمي خطط استجابة مرنة لألزمات تضمن تقديم خدمات متواصلة في إطار
الصحة اإلنجابية ،وصحة األم ،والصحة الجنسية للنساء حتى في حالة األزمات .وهناك أيضا حاجة ألن تشمل
جهود التعافي من كوفيد 19-في دول منظمة التعاون اإلسالمي أحكاما مستهدفة للنساء واألطفال الضعفاء بما في
ذلك النساء املسنات والنساء واألطفال الذين يعيشون في فقر ،واألطفال الذين يعيشون في أسر أو مؤسسات
غير مستقرة ،والنساء واألطفال الذين يعيشون في مخيمات الالجئين واألحياء العشوائية ،وضحايا العنف وسوء
املعاملة والناجين منها .ونظرا ألن غالبية القوى العاملة الصحية العاملية تتكون من النساء ،فمن املهم أيضا أن
يتم إشراك فئة اإلناث من العامليين الصحيين في الخطوط األمامية ،والعاملين املجتمعيين ،وحتى القابالت في
عملية التخطيط واتخاذ القرار في إطار االستجابة للجائحة والتعافي منها.
وتحتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي إلعطاء األولوية لتقديم خدمات األطفال دون انقطاع ،مع التركيز على
توفير إمكانية الوصول إليها لألطفال من الفئات األكثر ضعفا في املجتمع .كما يجب أن تشمل هذه الخدمات
التعليم ،وبرامج الغذاء والتغذية ،والرعاية الصحية للمواليد الجدد والرضع ،والخدمات الصحية للدعم
النفس ي والعقلي لألطفال ،والبرامج التي تحمي األطفال من العنف وسوء املعاملة وتدعم الضحايا منهم،
والخدمات املوجهة لألطفال ذوي اإلعاقة ،والخدمات االجتماعية لألطفال املعرضين لخطر االستغالل .ومن املهم
أيضا أن توفر السياسات والبرامج التوجيه والدعم لآلباء ومقدمي الرعاية (بما في ذلك املعلومات والتدريب
واملوارد) حتى يتمكنوا من ضمان الرفاه الجسدي والعقلي ألطفالهم أثناء أزمة من أزمات الصحة العامة.
ولكي تبني دول منظمة التعاون اإلسالم ي أنظمة مرنة ملكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف ضد
األطفال في األزمات املستقبلية ،يحتاج صناع السياسات إلى دمج تدابير الوقاية من العنف في خطط االستجابة
لألوبئة وتفويض خدمات الدعم لضحايا العنف وسوء املعاملة ،باعتبارها خدمات أساسية والعاملين في الخدمة
القضائية والطبية واالجتماعية الذين يتعاملون مع العنف املنزلي باعتبارهم فاعلين أساسيين .وتحتاج دول
منظمة التعاون اإلسالمي أيضا إلى االستثمار في زيادة القدرة االستيعابية للبيوت اآلمنة واملالجئ ،وتدريب مقدمي
الخدمات وأول املستجيبين ،وتقديم خدمات نفسية وقانونية عن ُبعد لضحايا سوء املعاملة.ومن املهم أيضا أن
تكون آليات اإلبالغ عن العنف (الفعلية واالفتراضية) نشطة وفعالة حتى أثناء أزمة من أزمات الصحة العامة.
وأخيرا ،يمكن لدول منظمة التعاون اإلسالمي بناء أنظمة دعم وظيفية لضحايا العنف من خالل التعاون متعدد
القطاعات ،عبر توفير املوارد للمنظمات الشعبية التي تتعامل مع العنف ضد النساء واألطفال في مجتمعاتهم.

 5.3املسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة
أدى الهيكل الديموغرافي املتغير ومتوسط العمر املتوقع املتزايد في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى زيادة عدد
املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة .ففي بلدان املنظمة ،زادت حصة السكان البالغة أعمارهم  60عاما أو أكثر من
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 %5.7املسجلة عام  1990إلى  %7.4في  .)SESRIC, 2021d( 2020وارتفع العدد التقديري لألشخاص ذوي اإلعاقة
فيها من  235.2مليون املسجل عام  2010إلى  280.9مليون في SESRIC, 2021e( 2019ـ) .ومن شأن هذه الشريحة
املهمة من السكان أن تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية املستدامة ومعالجة أوجه عدم املساواة في مجموعة
منظمة التعاون اإلسالمي إذا تم تصميم السياسات والبرامج املناسبة واستخدامها.
لدى املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام احتياجات أكبر من الفئات األخرى على مستويي الرعاية
الصحية والجانب االجتماعي .ولكن مع تفش ي الجائحة في أوائل عام  ،2020تضاءلت الخدمات املقدمة ألولئك
األشخاص في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مثل خدمات الرعاية الصحية األساسية وإعادة التأهيل
املتخصص بسبب قلة االستثمار في أنظمة الضمان االجتماعي ،وعدم كفاية عدد املهنيين الصحيين املدربين
ووحدات إعادة التأهيل ،وكذلك بسبب عمليات اإلغالق وحظر التجول التي اعتمدتها بلدان املنظمة .كما أن
جائحة كوفيد 19-لديها إمك انية نسف املكاسب التي تحققت في جميع املجاالت االجتماعية واالقتصادية تقريبا
ومن املرجح أن تؤثر سلبا على النتائج املتعلقة باملسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة في مجاالت تشمل التعليم
والصحة...إلخ في بلدان املنظمة (.)SESRIC, 2020b
آثارجائحة كوفيد19-
من أجل احتواء انتشار الفيروس ،فرضت غالبية بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تدابير صارمة على مستوى
الصحة الع امة والسالمة .وعادة ما يتم تكييف هذه التدابير من خالل اتخاذ األوضاع الصحية الضعيفة
للمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة بعين االعتبار .ومع ذلك ،فقد شكلت هذه التدابير تحديات كبيرة لتلك
ُ
الشرائح من املجتمع .وبالخصوص ،كانت آثار كوفيد 19-عليهم متعددة األبعاد ومترابطة وأثرت على رفاهيتهم
االقتصادية والصحية واالجتماعية ( .)OECD, 2020hوالشكل  6.5يلخص اآلثار الرئيسية لكوفيد 19-على
املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة.
فيما يتعلق بالصحة الجسدية ،يعتبر كبار السن واألشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مسبقة ،بما في
ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة  ،أكثر عرضة ملضاعفات تهدد الحياة جراء كوفيد .19-ويقدر أن  %66من
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  70عاما أو أكثر يعانون من حالة مرضية كامنة واحدة على األقل ،مما يضعهم
في خطر متزايد للتأثر الشديد من كوفيد (SESRIC, 2020b) 19-فعلى سبيل املثال ،سجلت نسبة  %41من
الوفيات املرتبطة بكوفيد 19-في صفوف كبار السن في إندونيسيا (أي املوت املفرط) ( .)ERIA, 2020وعالوة على
ذلك ،من شأن تطور املرض أثناء الشيخوخة أن يؤدي إلى تدهور في فعالية كبار السن وصحتهم بشكل كبير .كما
أن جائحة كوفيد 19-تسبب اضطرابا في الرعاية الصحية الروتينية لكثير من املسنين الذين يعانون من ظروف
صحية مزمنة ( .)OECD, 2020hفعلى سبيل املثال ،وبسبب القيود املفروضة ،ال ُيسمح لكثير من كبار السن
بزيارة مؤسسات الرعاية الصحية .ومع تفش ي الجائحة في أوائل عام  ،2020من املتوقع أن يزداد عبء األشخاص
ذوي اإلعاقة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بسبب انخفاض إمكانية وصولهم إلى الخدمات في ظل ظروف
وبائية صعبة.
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فيما يتعلق بالصحة العقلية ،في جميع أنحاء العالم وفي العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،يعاني
املسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة من مساوئ اجتماعية ونظامية تؤدي إلى تهميشهم واستبعادهم من القدرات
اإلنتاجية وكذلك اتخاذ القرار .فقد أدى تفش ي الوباء وتنفيذ مجموعة واسعة من تدابير االحتواء لحماية صحة
تلك الفئات الضعيفة إلى زيادة الضغط عليهم من خالل عزلهم واستبعادهم من الحياة االجتماعية .وكشفت
ُ
دراسة حالة أجريت في أبو ظبي أن القيود املفروضة على حركة كبار السن وعدم قدرتهم على رؤية األطفال
واألحفاد عند الحاجة شكل مصدر القلق الرئيس ي الذي تم اإلبالغ عنه (.)Badri et al., 2021
الشكل  :6.5آثار كوفيد 19-على املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة
الرفاه االقتصادي

الصحة العقلية

وفيات مفرطة

• مستويات دخل وظروف معيشة
منخفضة

• خسائر كبيرة بسبب االستبعاد
والضغط

• معدالت وفيات عالية واحتمال كبير
لحدوث مضاعفات في حالة اإلصابة

االستبعاد والعزل

إساءة املعاملة واإلهمال

وصول محدود إلى الرعاية الصحية

• مستوى عالي لقابلية للتعرض للخطر
واالستبعاد بسبب عمليات اإلغالق

• في ظل اإلعالق والقيود املفروضة
زادت حاالت اإلساءة واإلهمال

• ضغط كبير على الرعاية الصحية
ووصول منخفض إللى خدماتها

املصدر :تحليل موظفي سيسرك مستمد من تقريري سيسرك ( )b2020واألمم املتحدة (.)2020

قد يواجه األشخاص الذين يعانون من إعاقات معرفية صعوبة في الحصول على املشورة بشأن الوقاية من
العدوى ويكونون أكثر عرضة لخطر العزلة (SESRIC, 2021eـ) .وفيما يتعلق بالرفاه العقلي للمسنين واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،فهو ال يتدهور بالعزلة واإلقصاء فحس ب ،بل وأيضا بزيادة حاالت العنف وسوء املعاملة التي
سجلت أثناء الجائحة (.)SESRIC, 2020b
وفيما يتصل بالرفاه االجتماعي والعقلي ،يشكل كوفيد 19-مخاطر خاصة بالنسبة للمسنين واألشخاص ذوي
اإلعاقة  -وخاصة أولئك الذين يقيمون في مرافق الرعاية طويلة األجل ـ من حيث زيادة الوفيات وانخفاض مستوى
الرفاه الذاتي بسبب العزلة وانخفاض وقت الرعاية ( .)OECD, 2020hولعدم التواصل الفعلي مع أفراد األسرة
بسبب تدابير الحجر آثار سلبية على الرفاه النفس ي ،ال سيما في حالة تفش ي املرض لفترات طويلة .كما تدهور
رفاه املسنين في حاالت الطوارئ اإلنسانية في مختلف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أثناء الجائحة ،األمر الذي
تطلب تدخالت خاصة (.)SESRIC, 2021d
وأدت تدابير احتواء تفش ي كوفيد 19-إلى اضطرابات كبيرة في الخدمات وأنظمة الدعم والشبكات غير الرسمية،
مثل املساعدة الشخصية ولغة اإلشارة والترجمة بلغة اإلشارة والدعم النفس ي واالجتماعي .كما ارتفع عدد حاالت
العنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء الجائحة ( .)UN, 2020g; Mustaffa et al., 2020وقد جعلت الجائحة
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رفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة أسوأ ألنهم يواجهون حواجز إضافية أمام الوصول إلى معلومات الصحة العامة
بسبب عدم توفر أو عدم إمكانية الوصول إلى مثل هذه املعلومات في تنسيقات مالئمة لإلعاقة ،ويواجهون
صعوبات في اتباع تدابير النظافة والتباعد االجتماعي (.)SESRIC, 2021e
فيما يتعلق بالرفاهية االقتصادية ،كشفت األمم املتحدة ( )2020gأن تأثير الجائحة على األنشطة االقتصادية
للفئات املحرومة بما في ذلك كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة هو تأثير مدمر مثل التباطؤ االقتصادي
وتعطيل الخدمات العامة وحظر التجول واإلغالق .وقد فقد العديد منهم دخلهم أو واجهوا انخفاضا فيه بسبب
ساعات العمل الضائعة خالل عمليات اإلغالق .ولكي نرى األمر من املنظور الصحيح ،كانت ساعات العمل
الضائعة املسجلة عام  2020أكبر بأربعة أضعاف مما كانت عليه خالل األزمة املالية العاملية سنة ILO, ( 2009
 .)2021aوفي مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي ،تم قياس متوسط ساعات العمل الضائعة بسبب جائحة
كوفيد 19-بنسبة  ،%8.2وهو أقل قليال من املتوسط العاملي البالغ  .%8.8وعلى املستوى القطري ،سجل أعلى
معدل نسبي لساعات العمل الضائعة في الكويت ( .)%16.4كما أن لكوفيد 19-تأثير سلبي مباشر على الثروة
تضرر منه أصحاب األصول بما في ذلك كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب التقلب في قيم أصول عديدة
(.)OECD, 2020h
وأدت جائحة كوفيد 19-إلى تفاقم مسألة استبعاد كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة من الخدمات االجتماعية
بخالف الرعاية الصحية مثل التعليم وبرامج التعلم مدى الحياة وأنشطة املجتمع املدني .ومن غير املرجح ،بشكل
خاص ،استفادة الطالب ذوو اإلعاقة من حلول التعلم عن بعد أثناء الجائحة ( .)SESRIC, 2020bبحيث أن نقص
الدعم وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت والبرمجيات واملواد التعليمية املتاحة قد يؤدي إلى توسيع الفجوة القائمة
بالنسبة للطالب ذوي اإلعاقة أثناء الجائحة ( .)UN, 2020hوخالل جائحة كوفيد ،19-أصبح استخدام املوارد
عبر اإلنترنت لتقديم خدمات الرعاية الصحية أمرا ضروريا للفئات الضعيفة مثل كبار السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة .ومع ذلك ،في البلدان التي يكون فيها االستثمار في التقنيات املتعلقة بالصحة أقل ،تجلى تقديم مثل هذه
الخدمات كتحدي كبير أمام رفاهية تلك املجموعات .وفي هذا الصدد ،مع استمرار الجائحة ،تميل اآلثار السلبية
لألزمة على الفئات الضعيفة ،بما في ذلك كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة ،إلى التفاقم لتصبح متعددة
األبعاد.
تدابيراالستجابة واملمارسات الجيدة
الحتواء انتشار العدوى ،فرضت غالبية بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تدابير صارمة متعلقة بالصحة والسالمة
العامة ،ومن ذلك االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي وفرض اإلغالق الشامل وحظر التجول وإغالق الحدود.
وتضمنت بعض هذه التدابير عناصر محددة تستهدف كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.فعلى سبيل املثال،
في تركيا ،تم فرض عدد من القيود خصيصا لكبار السن من أجل تقليل احتمالية التعرض للفيروس كما هو
الحال في وسائل النقل العامة والحياة اليومية .وقد ساعدت معظم هذه التدابير في الحد من عدد الحاالت في
العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي (.)SESRIC, 2020b
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ومن أجل االستجابة ألزمة كوفيد 19-والتقليل من تأثيرها على الفئات الضعيفة بما في ذلك املسنين واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،اعتمدت العديد من بلدان املنظمة مجموعة متنوعة من التدابير التي تشمل تمديد صالحية
التحويالت النقدية غير املشروطة و توفير الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية في املنزل من بين أمور أخرى.
كما قام أكثر من  42دولة عض و في املنظمة بتصميم وتنفيذ حزم تحفيزية على النطاق املالي تشمل تدابير الدعم
للفئات الضعيفة بما في ذلك املسنين ( .)SESRIC 2020b; SESRIC 2021eوأطلقت بعض بلدان املنظمة آليات
للتبرع لدعم الفئات الضعيفة من خالل تشجيع التضامن في املجتمع ،تشمل ،من بين أخرى ،العراق واألردن
ولبنان واملغرب والسنغال وتركيا .بحيث قررت األردن تعليق رسوم تأمين الشيخوخة للقطاع الخاص خالل
األزمة ،ووسعت نطاق التغطية لتأمين الشيخوخة لصالح األشخاص املستبعدين في السابق .وقدمت حوالي 23
مليون دوالر أمريكي في شكل مساعدات مادية لكبار السن واملرض ى .وفي سورينام ،يتم النظر في مخصص ميزانية
قدرها  200مليون دوالر سورينامي لعام  2021ملواصلة دعم النفقات املتعلقة بالصحة بينما تم توسيع نظام
الدعم االجتماعي وزيادة املخصصات لكبار السن وذوي اإلعاقة واألطفال والفقراء (.)IMF, 2021d
وقد ُسمح ملاليين العمال من الفئة العمرية املسنة والعمال ذوي األمراض املزمنة واإلعاقة بالعمل من املنزل أثناء
الجائحة في بلدان املنظمة مثل اململكة العربية السعودية وتركيا لتقليل مخاطر اإلصابة .وبدأت بعض دول
املنظمة مثل تركيا في تقديم دعم الصحة العقلية للمسنين الذين تأثروا بإجراءات اإلغالق .وفي ماليزياُ ،تقدم
العديد من املستشفيات الحكومية واملستشفيات املخصصة لكوفيد 19-خدمات الصحة العامة عن بعد -
خاصة للفئات السكانية الضعيفة بما في ذلك املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة (.)Mustaffa et al., 2020
وأطلقت دولة اإلمارات العربية املتحدة برنامجا وطنيا لفحص األشخاص ذوي اإلعاقة في منازلهم ،واعتبارا من
منتصف أبريل أجرت -650ألف اختبار كوفيد 19-لألشخاص ذوي اإلعاقة .وفي ماليزيا ،بدأت العديد من
املستشفيات الحكومية واملستشفيات املخصصة لكوفيد 19-في تقديم خدمات الصحة العامة عن بعد  -خاصة
للفئات الضعيفة من السكان بما في ذلك املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة.
فيما يتعلق بإطالق حمالت التلقيح ،تم إعطاء األولوية للسكان املعرضين للخطر في العديد من بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي .على سبيل املثال ،في لبنان ،بدأت عملية التلقيح بالطاقم الطبي في الخطوط األمامية واملسنين
الذين تزيد أعمارهم عن  75عاما .وفي  13مارس  ، 2021أطلقت تونس حملتها التلقيحية التي بدأت باملهنيين
الصحيين في الخطوط األمامية ضد الجائحة وكبار السن .واستخدمت تركمانستان حوالي مليون جرعة لقاح
لتحصين طاقمها الطبي بأكمله واملسؤولين الحكوميين واملدرسين في املدارس والتعليم العالي وكبار السن ( IMF,
.)2021d
واتخذت العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أيضا تدابير إضافية لضمان وصول اللقاح ضد كوفيد19-
إلى جميع الفئات املحرومة .على سبيل املثال ،أطلقت وزارة الصحة في اململكة العربية السعودية خدمة تلقيح
ضد كوفيد 19-سيقوم من خاللها العاملين الصحيين بإعطاء اللقاحات ملن يبلغون من العمر  70عاما أو أكثر
في منازلهم .وتهدف الخدمة املنزلية إلى ضمان صحة وسالمة املواطنين املسنين املستحقين للتلقيح ،دون
تعريضهم لخطر اإلصابة بالعدوى في املستشفيات أو أماكن الرعاية الصحية (.)Al Arabiya, 2021
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ومع ذلك ،نظرا لسياق الجائحة ،ال يزال العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في طور وضع تدخالت
إضافية للتخفيف من اآلثار السلبية للجائحة على املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة .وهذا ليس فقط لتلبية
احتياجاتهم الفورية ولكن أيضا لتحسين رفاههم أثناء الجائحة وما بعدها ،مثل تشجيعهم على أن يكونوا جزءا
من القوى العاملة من خالل تقديم بعض الحوافز ومخططات الحصص .وخالل هذه العملية ،من شأن تبادل
الخبرات وأفضل املمارسات بين دول املنظمة أن يكون مفيدا لتحديد املبادرات والسياسات الناجحة وكذلك
تعزيز التعاون البيني في املنظمة.
توصيات متعلقة بالسياسات
على الرغم من التباينات بين البلدان ،فمن الواضح أن الرفاه االجتماعي واالقتصادي لكبار السن واألشخاص
ذوي اإلعاقة يوجد تحت ضغوط شديدة في جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي تقريبا .وهذا يتطلب من هذه
األخيرة اتخاذ تدابير إضافية وتنفيذ سياسات ملواجهة التحديات التي تواجهها هذه الفئة من السكان .ويتعين أن
يكون لهذه السياسات منظور متوسط وطويل املدى بهدف إبقائهم ضمن الحياة االقتصادية واالستفادة من
إمكاناتهم لتحقيق التنمية املستدامة.
وإحدى املالحظات تتمثل في أن خدمات الحماية االجتماعية وبرامج الدعم غير كافية في نطاقها وعملية تقديمها
في بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لتلبية احتياجات املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة .وقد أدت الجائحة
إلى تفاقم الوضع في بعض البلدان مع تغير تركيز وأولويات صناع السياسات .وفي هذا الصدد ،تحتاج العديد من
بلدان املنظمة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتوافرها رهن إشارة تلك
الفئة الضعيفة.
وللتعافي تماما من هذه الجائحة ،هناك حاجة إلى تدابير خاصة تشجع وتدعم املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة
اقتصاديا ،وتضمن استبقائهم في العمل وريادة األعمال ،ووضع سياسات وبرامج طويلة األجل تمكن بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي من االستفادة من إمكاناتهم االقتصادية .وفي سوق العمل ،قد تم إدخال مخططات العمل
املرن والعمل عن بعد في عدد من بلدان املنظمة ،وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة .وينبغي أن يستمر توافر
ترتيبات العمل هذه في فترة ما بعد الجائحة من أجل االستفادة من إمكانات املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وفي سياق مماثل ،أحدثت مجموعة كبيرة من حلول التعلم عن بعد تأثيرا إيجابيا على املسنين واألشخاص ذوي
اإلعاقة أثناء الجائحة ،مثل السماح لهم بتعلم مهارات جديدة .ويجب تمديد هذه البرامج في فترة ما بعد الجائحة
وتضمين املزيد من املواضيع فيها من أجل تطوير مجموعة املهارات لدى هذه الفئات.
وإن الرفع من مستوى مهارات هذه املجموعات وصقلها من شأنه أن يعزز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات
املستقبلية .ولكن هذا يتطلب تطوير استراتيجية طويلة األجل حول سبل ووسائل االستثمار في مهارات تلك
املجموعات .وبشكل خاص ،أصبح االستثمار في مهارات تكنولوجيا املعلومات لدى تلك املجموعات أكثر أهمية
من أي وقت مض ى .وباملثل ،توص ى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أيضا باالستثمار بشكل أكبر في حلول البيانات
وتكنولوجيا املعلومات لتتبع ورصد وضع املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة خاصة من منظور تقديم الخدمات
العامة.
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وقد أبرزت الجائحة أهمية وجود قوائم ومجموعات بيانات عبر اإلنترنت حول وضع املسنين واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،تشمل تقديم املساعدة االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والدعم املالي في ظل الظروف الصعبة
للجائحة .وفي هذا الصدد ،يجب على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي ال تمتلك مثل هذه املجموعات أو
القوائم تطويرها بسرعة وإتاحتها لجميع املؤسسات العامة ذات الصلة على املستوى الوطني والتي ستستخدمها
خالل أي صدمات مستقبلية مثل الكوارث الطبيعية أو الحوادث.
ونظرا لحدة تداعيات كوفيد 19-وتميزها بتعدد األبعاد ،فإنه ينبغي أن تكون االستجابات على مستوى السياسات
في دول منظمة التعاون اإلسالمي متعددة األبعاد وشاملة بما يكفي للتخفيف من التحديات التي يواجهها املسنون
واألشخاص ذوو اإلعاقة أثناء الجائحة وما بعدها .وخالف ذلك ،من املرجح أن يكون لالستجابات السياسية غير
املنسقة عبر مختلف القطاعات مثل االقتصاد والصحة تأثير محدود على الرفاهية العامة لهذه الفئات في بلدان
املنظمة وغيرها .على سبيل املثال ،من املرجح أن يكون تأثير الجائحة على الصحة العقلية للمسنين واألشخاص
ذوي اإلعاقة أكبر مما كان متوقعا ف ي البداية مع تمديد مدة تدابير االحتواء وإجراءات التباعد االجتماعي .وتحقيقا
للغاية املرغوبة ،ينبغي تطوير منظور سياس ي متوسط وطويل األجل في دول منظمة التعاون اإلسالمي من أجل
تحسين رفاهية تلك املجموعات من خالل إشراك مختلف أصحاب املصلحة مثل القادة الدينيين ومنظمات
املجتمع املدني وخبراء الصحة العامة.
وفي األخير ،سلطت جائحة كوفيد 19-الضوء على دور األسر واملجتمعات كمجموعات دعم بشكل عام حيث
تتعرض الخدمات العامة لضغوط هائلة .وعلى وجه الخصوص ،تواجه الخدمات العامة أثناء األزمات قيودا
وتحديات بسبب زيادة الطلب .وفي مثل ه ذه الحاالت ،يمكن ملجموعات الدعم مثل العائالت أو املنظمات غير
الحكومية أن تلعب دورا حاسما .ولهذه الغاية ،ينبغي تحسين دور األسر ومجموعات الدعم االجتماعي ملواجهة
التحديات التي يواجهها املسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة.

 5.4الالجئون واملهاجرون
يعتبر الالجئون واملهاجرو ن من بين الفئات االجتماعية األكثر تأثرا بجائحة كوفيد .19-كما أنهم يعانون بشكل
كبير من تداعياتها االجتماعية واالقتصادية.فقد أدت الجائحة إلى تفاقم نقاط الضعف لدى ماليين املهاجرين
والالجئين والنازحين داخليا في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،والتي تتراوح ما بين فقدان الدخل والقيود املفروضة
على الحركة والتنقل .والوضع يدعو للقلق بشكل خاص في دول املنظمة التي تعاني حاليا من حالة طوارئ إنسانية.
ولتعزيز النقاش حول الالجئين واملهاجرين الوارد في تقرير سيسرك حول اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة
كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ( ،)b2020يستخدم القسم التالي النتائج األخيرة
املستقاة من دول منظمة التعاون اإلسالمي ملراجعة تأثيرات كوفيد 19-على املهاجرين والالجئين بشكل موجز،
وتسليط الضوء على التدابير املختارة التي اتخذتها دول املنظمة للتخفيف من اآلثار السلبية للجائحة على
املهاجرين والالجئين ،والتوصية بسياسات تضمن إدراج الالجئين واملهاجرين في جهود التعافي من فيروس كورونا
في دول منظمة التعاون اإلسالمي.
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ووفقا إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدةُ ،سجل ما يقرب من  280.6مليون مهاجر
دولي حول العالم خالل جائحة كوفيد 19-في عام  .020،غالبيتهم ( )%51نشأوا في بلدان نامية غير أعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي وأكثر من نصفهم ( )%52يعيشون في البلدان املتقدمة.ومن بين إجمالي املهاجرين
الدوليين في العالم ،نشأ  85.7مليون (أو  )%31في دول املنظمة و  76.2مليون ( )%27قدموا إلى دول املنظمة من
أجزاء أخرى من العالم .وفي عام  ،2020شكل عدد املهاجرين الدوليين ما يقرب من  %4من إجمالي السكان في
دول املنظمة ،و  % 1من السكان في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة ،و  %14من السكان في البلدان
املتقدمة ،و  %4من سكان العالم.
وفي الوقت الحاضر ،تعتبر  24دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي نقطة املنشأ للمهاجرين الدوليين الذين
يتجاوز عددهم مليون شخص  -مع أكبر عدد منهم من سوريا ( 8.5مليون) ،وبنغالديش ( 7.4مليون) ،وباكستان
( 6.3مليون) (الشكل  ،)7.5يسار) .وباملثل ،تعتبر  18دولة عضو في املنظمة موطنا ألكثر من مليون مهاجر دولي -
الشكل  :7.5بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تضم أكثر من مليون مهاجر دولي (باملاليين)2020 ،
املهاجرون حسب بلد املنشأ

املهاجرون حسب بلد الوجهة
السعودية

13.5

اإلمارات

8.7

تركيا

6.1

كازاخستان

3.73
3.48

ماليزيا

3.46

األردن

3.28

باكستان

3.11

الكويت
إيراني

2.80
2.56

كوت ديفوار

2.37

سلطنة عمان

2.23

دولة قطر

2.12
1.72
1.71
1.38

بنغالديش
أوغندا
لبنان
السودان

1.31

نيجيريا

1.16

أوزبكستان

8.5
7.4
6.3
5.85
4.60
4.20
4.02
3.61
3.41
3.26

2.10
2.08
2.03
2.03
2.02
1.86
1.67
1.60
1.33
1.30
1.30
1.25
1.16
1.15

سوريا
بنغالديش
باكستان
أفغانستان
إندونيسيا
كازاخستان
فلسطين
مصر
تركيا
املغرب
السودان
العراق
الصومال
أوزبكستان
الجزائر
ماليزيا
نيجيريا
بوركينا فاسو
إيراني
مالي
اليمن
ألبانيا
أذربيجان
كوت ديفوار

املصدر :أعداد املهاجرين الدوليين ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة  .2020املنظمة/العدد = .57

ويعيش أكبر عدد منهم في اململكة العربية السعودية ( 13.5مليون) واإلمارات العربية املتحدة ( 8.7مليون) وتركيا
( 6.1مليون) (الشكل  ،7.5يمين) .وتشير البيانات املصنفة حسب الجنس املستقاة من دول منظمة التعاون
اإلسالمي إلى أن  %56من  85.7مليون مهاجر من دول املنظمة هم رجال و  %44منها نساء و  %61من  76.2مليون
مهاجر يعيشون في دول املنظمة هم رجال و  %39منهم نساء .باإلضافة إلى املهاجرين الدوليينُ ،سجل ما يقرب
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من  48.6مليون نازح و  20.7مليون الجئ في العالم خالل جائحة كوفيد 19-عام  .2020ويوضح تحليل إحصاءات
الالجئين والنازحين داخليا حسب بلدهم األصلي ووجهتهم في الشكل  8.5ما يلي:
 %62 من إجمالي الالجئين في العالم ينحدرون من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،و  %37من البلدان
النامية غير األعضاء في املنظمة ،و  %0.02من البلدان املتقدمة ،و  %1.2إما من عديمي الجنسية أو بلدهم
األصلي غير معروف .وفي إطار منطقة املنظمة ،انحدر أكبر عدد من الالجئين من سوريا ( 6.7مليون)
وأفغانستان ( 2.6مليون).
 تستضيف بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي  %64من
إجمالي الالجئين في العالم ،و
 %19منه من قبل الدول
النامية غير األعضاء في
املنظمة ،و  %17من قبل
الدول املتقدمة .وبلدان
املنظمة التي تستضيف أكثر
من مليون الجئ هي تركيا (3.7
مليون) ،باكستان (1.4
مليون) ،أوغندا ( 1.4مليون)
والسودان ( 1.04مليون).

الشكل  :8.5الالجئون والنازحون داخليا في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
(باملاليين)2020 ،
العالم

البلدان النامية غير األعضاء

البلدان املتقدمة

املنظمة

48.6

27.7
20.8
20.7

3.5

0

النازحون داخليا

13.3
3.9

املهاجرون حسب بلد الوجهة

20.7

12.7
7.7

0.005

الالجئون حسب بلد املنشأ

املصدر :إحصاءات الالجئين في مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين 2020 ،بالنسبة لبيانات الالجئين
حسب البلد األصلي ،املنظمة  -العدد =  ،56البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  -العدد=  ،99البلدان
املتقدمة  -العدد =  . 32بالنسبة لبيانات الالجئين حسب بلد الوجهة ،املنظمة  -العدد =  ،53البلدان النامية غير
األعضاء في املنظمة  -العدد=  ،76البلدان املتقدمة  -العدد =  .34بالنسبة للنازحين داخليا ،املنظمة  -العدد =
 ،56البلدان النامية غير األعضاء  -العدد=  ،99البلدان املتقدمة  -العدد = .34

 وفيما يتعلق بالنازحين
داخلياُ ،سجلت نسبة %57
من اإلجمالي العاملي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي و  %43في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة
( .)UNHCR, 2020وبلدان املنظمة التي تضم أكثر من مليون نازح هي سوريا ( 6.7مليون) ،اليمن ( 4ماليين)،
الصومال ( 3ماليين) ،أفغانستان ( 2.9مليون) ،نيجيريا ( 2.6مليون) ،السودان ( 2.6مليون) ،العراق (1.2
مليون) ،بوركينا فاسو ( 1.1مليون) ،والكاميرون ( 1مليون).
آثارجائحة كوفيد19-
أثرت التداعيات االقتصادية للجائحة على دخل ومعيشة املهاجرين والالجئين واملشردين داخليا بشكل كبير
مؤثرة على قدرتهم على تحمل تكاليف السكن وتلبية االحتياجات األساسية وشراء الطعام والحصول على الرعاية
الصحية .على سبيل املثال ،وفقا ملسح أجرته املنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMأفاد  %48من النازحين داخليا في
السودان بارتفاع مستويات البطالة منذ بداية الجائحة ( .)IOM, 2021وباملثل ،في اليمن ،أشار  %60من
املشاركين في استطالع املنظمة الدولية للهجرة إلى فقدان الدخل بسبب إغالق الشركات ،والقيود املفروضة على
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التنقل ،ونقص العمالء ،وفي تونس ،انخفضت نسبة املهاجرين في العمالة من  %66املسجلة في فبراير  2020إلى
 %9في مايو .)IOM, 2021( 2020
كما تسببت الجائحة في تراجع تحويالت العمال املهاجرين بسبب انخفاض الدخل ،وانخفاض قيمة العمالت،
وإغالق مقدمي خدمات التحويالت أثناء الجائحة .وفي العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،تعد
التحويالت مصدرا رئيسيا للدخل لعدد من األسر الفقيرة .ففي بنغالديش ،على سبيل املثال ،تعتمد  %60من
العائالت التي لديها فرد مهاجر اعتمادا كليا على التحويالت لتغطية نفقاتها اليومية ،وتشكل التحويالت  %85من
النفقات اليومية لهذه العائالت (.)IOM, 2020
وقد أدى انخفاض القوة الشرائية للمهاجرين والالجئين ،إلى جانب ارتفاع أسعار السلع األساسية بسبب
االضطرابات في سلسلة التوريد العاملية ،إلى عدم قدرة عد د كبير من املهاجرين والالجئين على تحمل تكاليف
ُ
السلع األساسية أو الوصول إليها أثناء الجائحة .على سبيل املثال ،تظهر األدلة املستمدة من مسح املنظمة
الدولية للهجرة في اليمن أن ما يقرب من  %50من النازحين داخليا املجيبين لم يتمكنوا من شراء املواد الطبية،
و  %46لم يتمكنوا من شراء املواد الغذائية ،و  %19لم يتمكنوا من شراء مواد اإليواء أثناء الجائحة ( IOM,
 .)2021ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة ،شكلت القدرة على تحمل تكاليف السلع األساسية وإمكانية الوصول
إليها إشكالية بشكل خاص في البلدان التي تعاني من حالة طوارئ إنسانية (مثل ليبيا واليمن والسودان) ،ولكنها
لم تكن شديدة في الجزائر واألردن وتونس (.)IOM, 2021
وفي العديد من البلدان حول العالم ،ال يستطيع املهاجرون غير النظاميين والالجئون والنازحون داخليا الوصول
إلى مصادر االئتمان بسبب الوضع القانوني ،أو عدم القدرة على استخدام األدوات املالية عبر اإلنترنت بسبب
عدم إمكانية الوصول إلى هذه املنصات أو عدم معرفتهم بها ،وبالتالي يتم استبعادهم من أنظمة الحماية
االجتماعية .وهذا يجعلهم يعتمدون بشدة على األجور اليومية إلعالة أنفسهم وأسرهم .ولكن مع تأثير كوفيد19-
على األجور اليومية ملاليين األفراد ،اضطر العديد من املهاجرين والالجئين والنازحين املستضعفين إلى االعتماد
على اقتراض األموال من األصدقاء واألقارب إلعالة أنفسهم وعائالتهم  -كما أفاد  %38من املشاركين في مسح
ُ
املنظمة الدولية للهجرة في العراق .كما أجبر املهاجرون والالجئون على تقليل نفقاتهم الغذائية واستهالكهم بسبب
القيود املالية .على سبيل املثال ،أفاد  % 69من املشاركين في مسح املنظمة الدولية للهجرة في اليمن أنهم قللوا من
عدد الوجبات التي يستهلكونها يوميا .وإن فقدان الدخل يؤدي أيضا إلى تقليل املهاجرين والالجئين من النفقات
األساسية ،مثل التعليم ،كما اتضح في ليبيا حيث كان  %74من النازحين داخليا غير مستعدين إلرسال أطفالهم
إلى املدرسة بمجرد إعادة فتح أبوابها .وبدون وجود مصدر للدخل ،يضطر املهاجرون والالجئون إلى استخدام
مدخراتهم أو بيع أصولهم التي قد تكون أو ال تكون كافية إلعالة أنفسهم أثناء األزمات .ففي ليبيا ،على سبيل
املثال ،أفاد  %69من النازحين الذين شملهم االستطالع من قبل املنظمة الدولية للهجرة أن مدخراتهم ستدعمهم
فقط ملدة  6أشهر أو أقل (.)IOM, 2021
أثناء الجائحة ،تعرضت إمكانية وصول السكان املهمشين (بما في ذلك املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا) إلى
الرعاية الصحية أيضا للخطر بسبب عدد من األسباب .وأدت إعادة تخصيص ميزانيات وموارد الرعاية الصحية
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والعبء اإلضافي على أنظمة الرعاية الصحية إلى استبعاد أو عدم إعطاء األولوية لألفراد املهمشين .ويتفاقم هذا
الوضع في الحاالت التي ينتشر فيها التمييز ضد امل هاجرين والالجئين في املجتمع من خالل السلوكيات واملواقف
مثل إلقاء اللوم على املهاجرين فيما يتعلق بانتشار الفيروس  -كما يتضح في حالة بنغالديش وإندونيسيا
وكازاخستان وقيرغيزستان وماليزيا ( .)International IDEA, 2021ووفقا لدراسة أجراها املجلس النرويجي
لالجئين ،فإن أكثر من  %11من النازحين داخليا في العراق ُحرموا من الرعاية الصحية في أبريل  2020بسبب
عدم توفرهم على وضع قانوني ( .)Egeland, 2020كما أدت التداعيات االقتصادية للجائحة إلى عدم قدرة
املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا على تحمل تكاليف املرافق الصحية واألدوية أو دفع ثمنها .وفي ليبيا ،على
سبيل املثال ،أفاد  %52من املجيبين الذين شملهم االستطالع الذي أجرته املنظمة الدولية للهجرة بعدم القدرة
على دفع تكاليف الخدمات الصحية ( .)IOM, 2021كما جعلت القيود املفروضة على التنقل املرتبطة بالجائحة
املرافق الصحية غير متاحة للعديد من املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا .وتشير الدالئل املستقاة من اليمن
إلى أن  % 17من املجيبين الذين شملهم االستطالع الذي أجرته املنظمة الدولية للهجرة أفادوا بأن نقص وسائل
النقل هو أكبر عائق أمام الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء الجائحة (.)IOM, 2021
ومن املحتمل أيضا أن املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا الذين يعيشون في املناطق الريفية أو املخيمات
املزدحمة غير قادرين على ممارسة التباعد االجتماعي أو الوصول إلى معدات الحماية وخدمات املياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية املناسبة ،والتي تعتبر ضرورية للسيطرة على انتشار الفيروس .وقد كشف مسح
املنظمة الدولية للهجرة أن حوالي  %30من األسر في السودان ال تتمتع بإمكانية الوصول إلى مرافق املياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية املناسبة ،وأفاد  %41من النازحين داخليا في العراق بوجود مشاكل في الوصول إلى
املياه النظيفة وأن حوالي  %46من الالجئين في اليمن غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب بسبب زيادة تكلفتها
منذ بداية الجائحة ( .)IOM, 2021كما أنه من املعتاد عدم ذهاب املهاجرين غير الشرعيين والالجئين والنازحين
داخليا إلى املرافق الصحية بسبب الخوف من إبالغ السلطات .وفي بعض الحاالت ،يقل احتمال وصول املهاجرين
والالجئين والنازحين داخليا إلى املعلومات الهامة حول كوفيد 19-ووسائل عالجه بسبب عدم إمكانية الوصول إلى
مصادر املعلومات والحواجز اللغوية وغيرها (.)IOM, 2021
ولكن هناك عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي التي اتخذت تدابير إضافية لضمان تغطية خدمات الرعاية
الصحية للمهاجرين والالجئين والنازحين داخليا أثناء الجائحة .ففي ألبانيا ،على سبيل املثال ،ال تتطلب رعاية
كوفيد 19-مدفوعات من األموال الخاصة من املهاجرين والالجئين .وباملثل ،تم توسيع نطاق تغطية الرعاية
الصحية ليشمل جميع الالجئين واملهاجرين (بغض النظر عن وضعهم) في تركيا .وفي جزر املالديف ،يحصل
العمال املهاجرون على الخدمات الصحية الضرورية بغض النظر عن وضعهم القانوني .وفي عمان ،يتم تغطية
الخدمات الصحية املتعلقة بكوفيد 19-عن طريق التأمين الصحي أو الحكومة لصالح العمال املهاجرين
النظاميين .وفي اململكة العربية السعوديةُ ،تقدم خدمات فحص واختبار كوفيد 19-مجانا للعمال املهاجرين
بغض النظر عن وضعهم القانوني .وفي مصر والعراق واألردن ولبنان وتونس ،يسطيع املهاجرون والالجئون
الحصول على رعاية صحية مجانية ،وفقا للتشريعات الوطنية .وباملثل ،بذلت حكومتا تركيا واململكة العربية
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السعودية جهودا لضمان نشر معلومات مهمة عن الصحة العامة ذات صلة بكوفيد 19-بين املهاجرين والالجئين
والنازحين داخليا من خالل نشر كتيبات بلغات متعددة وتوزيعها في األماكن التي يترددون عليها.
يتمثل عامل مهم آخر خاص باملهاجرين والالجئين (بما في ذلك طالبي اللجوء) والنازحين في قدرتهم على التنقل
داخل وعبر الحدود  -والتي تأثرت بشدة جراء الجائحة .فاعتبارا من يناير  ،2022فرضت  173دولة حول العالم
شكال من أشكال القيود على الحدود (الشكل  .)9.5ومن بين  49دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ،تتطلب
 15دولة إجراء فحص عند الوصول ،وفرضت  17دولة الحجر الصحي على الركاب القادمين من املناطق عالية
الخطورة ،وحظرت  14دولة دخول الركاب من املناطق عالية الخطورة و  3دول (أذربيجان وبروناي دار السالم و
طاجيكستان) أغلقت حدودها تماما.
الشكل  :9.5إغالقات الحدود والقيود املفروضة على دخولها عبر العالم2022 ،

لم تترك عمليات اإلغالق والقيود
الفحص
الحجر الصحي من املناطق عالية الخطر
املفروضة على التنقل وإغالق
الحضر على املناطق عالية الخطر
إغالق شامل للحدود
الحدود املهاجرين والالجئين عالقين
في املناطق التي ترتفع فيها مخاطر
 4البلدان املتقدمة
14
17
3
العدوى ،مثل املعسكرات ومرافق
االحتجاز فحسب ،بل أدت أيضا إلى
البلدان النامية غير
34
33
16
3
األعضاء
تقييد األفراد من طلب الحماية
الدولية .ووفقا ملفوضية األمم
املنظمة
15
17
14
3
املتحدة لشؤون الالجئين ،ففي مايو
 ،2021لم تقدم  75دولة حول
املصدر :متعقب استجابة الحكومة لكوفيد 19-التابع لجامعة أكسفورد 2022 ،املنظمة  -العدد =
 ،49البلدان النامية غير األعضاء  -العدد=  ،86البلدان املتقدمة  -العدد = .38
العالم ،ذات إغالق كامل أو جزئي
للحدود ،أي استثناءات لألفراد الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية  -في انتهاك مباشر لقانون الالجئين
الدولي (ُ .)WHO, 2021c
وسجل انخفاض بنسبة  %33في عدد طلبات اللجوء املسجلة في النصف األول من عام
 2020فقط بسبب القيود املفروضة على الدخول املرتبطة بالجائحة في غالبية البلدان حول العالم ( WHO,
 .)2021cكما ُسجلت أيضا تقارير من بعض دول شمال أفريقيا عن اعتقاالت تعسفية أو قسرية أو عنيفة
واحتجاز املهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء املحتجزين في مرافق الهجرة ومراكز االحتجاز وحتى السجون
(.)International IDEA, 2021
وأدت عمليات إغالق الحدود العاملية وحظر السفر والقيود املفروضة على الدخول أيضا إلى عدم قدرة املهاجرين
على العودة إلى بلدانهم األصلية (حتى لو لم يعد لديهم وظيفة أو موارد مالية ملواصلة العيش في بلد املقصد) و/أو
االلتحاق بأفراد أسرهم .كما ُسجلت تقارير عن سوء املعاملة والتمييز ضد العمال املهاجرين في بعض البلدان
( .)International IDEA, 2021ومع ذلك ،فقد قامت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي بتكييف
سياساتها ولوائحها التشريعية (للمهاجرين النظاميين) بسهولة مع مراعاة الظروف االستثنائية الناجمة عن
الجائحة .ففي البحرين والكويت ،على سبيل املثال ،اتخذت الحكومة إجراءات لتقديم عفو محدود عن املهاجرين
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غير الشرعيين  -على الرغم من أن تسوية أوضاع العمال املهاجرين غير النظاميين أثناء الجائحة لم تكن ممارسة
شائعة في جميع أنحاء العالم .وباملثل ،في أوغندا ،تم التنازل عن العقوبات اإلدارية والعقوبات املالية ملن ال
يستطيعون مغادرة األراض ي بسبب القيود املفروضة على السفر املتعلقة بالجائحة .وفي البحرين والغابون
ونيجيريا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،تم تلقائيا تمديد التأشيرات وتصاريح اإلقامة
والعمل للعمال املهاجرين ،وفي أذربيجان وإندونيسيا وموزمبيق ،تم تمديد التأشيرات وتصاريح اإلقامة والعمل
للعمال املهاجرين عند الطلب .ومن أجل تعزيز وصول العمال املهاجرين إلى سوق العمل ،سمحت بعض دول
منظمة التعاون اإلسالمي للمهاجرين باالنتقال إلى العمل في القطاعات األساسية (مثل الزراعة) .وفي اململكة
العربية السعودية ،على سبيل املثالُ ،سمح للعمال املهاجرين النظاميين بتغيير صاحب العمل والقطاع الذي
يعملون فيه.
توصيات متعلقة بالسياسات
نظرا لوجود ماليين املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا ألجل غير مسمى في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،فإنه
ينبغي لسياسات وخطط التعافي من كوفيد 19-أن تشمل تدابير مخصصة للمهاجرين والالجئين والنازحين داخليا
حتى تكون فعالة .ومن املهم أن تعيد بلدان املنظمة التفكير في نهجها ملساعدة املهاجرين والالجئين والنازحين
داخليا في سياق األزمات واستخدام ممارسات مبتكرة وقابلة للتكيف ملواجهة التحديات التي تقتصر على هذه
املجموعات من األفراد .كما ينبغي أن تشمل هذه املمارسات تشريعات وأطر سياسات ولوائح إدارية وتدابير
عملية تهدف إلى ضمان حصول املهاجرين والالجئين على الدعم االقتصادي والصحي واالجتماعي في الوقت
املناسب وبصورة فعالة وعلى قدم املساواة.
وبشكل أكثر تحديدا ،يتعين على دول منظمة التعاون اإلسالمي استيعاب مسألة إدراج املهاجرين والالجئين
والنازحين داخليا في أنظمتها الصحية الوطنية بغض النظر عن وضعهم القانوني ،ال سيما عندما يتعلق األمر
ببرامج التلقيح ضد فيروس كورونا املستجد (كوفيد .)19-ويجب عليها ضمان قدرة املهاجرين والالجئين والنازحين
داخليا على الوصول إلى عالجات ولقاحات كوفيد 19-دون أي تمييز ،وأن تعطي خدمات الرعاية الصحية األولوية
للعالج والتلقيح لألفراد املعرضين للخطر .ومن املهم أيضا أن تستمر بلدان املنظمة في تقديم خدمات الرعاية
الصحية العقلية والنفسية الهامة لهذه الفئات من الناس التي تكون بشكل عام محدودة أو يتم التغاض ي عنها
حتى في األوقات العادية .ومن الضروري أن يتمكن املهاجرون والالجئون والنازحون داخليا في بلدان املنظمة حاليا
من الوصول إلى معلومات واضحة وفعالة وتراعي االعتبارات الثقافية حول كوفيد( 19-بما في ذلك الوقاية من
العدوى ومكافحتها وتدابير العالج والجهود املبذولة في إطار التلقيح) .كما يجب أن تضمن الحمالت اإلعالمية
العامة عدم تحريض االستجابة لكوفيد 19-على كراهية األجانب أو العنصرية أو الوصمة االجتماعية أو العنف
ضد املهاجرين والالجئين.
ويتمثل أحد األسباب الرئيسية التي تجعل املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا معرضين بشكل خاص لآلثار
السلبية لجائحة كوفيد 19-في استبعادهم من أنظمة الحماية االجتماعية .فمن املهم أن تستهدف بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي تدابير الحماية االجتماعية للمهاجرين والالجئين والنازحين داخليا (بغض النظر عن وضعهم
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القانوني) التي تعزز وصولهم إلى الخدمات الحيوية مثل دعم الدخل والرعاية الصحية .وفي أكثر األوضاع مثالية،
ينبغي أن تكون تدابير الحماية االجتماعية املعتمدة لصالح املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا غير القادرين
على الوصول إلى املؤسسات املصرفية في شكل دعم نقدي بدال من الدعم العيني ،مما يسمح للمستفيدين باتخاذ
قرار بشأن كيفية إنفاق املبلغ .ويمكن أن يضمن وجود مثل هذه التدابير أيضا عدم إجبار املهاجرين غير
الشرعيين والالجئين على العمل في بيئات استغاللية أثناء األزمة .وبالنسبة للمهاجرين العائدين إلى بلدانهم
األصلية ،من املهم أن تتخذ بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تدابير لضمان إعادة اندماجهم االقتصادي في القوى
العاملة.
وينبغي أال تمنع أي دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي ،تحت أي ظرف من الظروف ،الدخول إلى األراض ي
واالستفادة من حق اللجوء لألفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية .كما يجب على الحكومات في بلدان
املنظمة أن تستمر في مكافحة ومنع جميع أشكال العبودية ،بما في ذلك العمل الجبري واالتجار بالبشر  -التي
يعاني منها املهاجرون والالجئون في الغالب .واألهم من ذلك ،يجب على بلدان املنظمة ضمان وصول املهاجرين
والالجئين إلى الخدمات األساسية دون خوف من الترحيل أو االحتجاز أو اإلعادة القسرية إلى بلدانهم األصلية
بسبب وضعهم القانوني.
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 SYRسوريا*
طاجيكستان
TJK
 TGOتوغو
 TUNتونس
 TURتركيا
 TKMتركمانستان
 UGAأوغندا
 AREاإلمارات العربية املتحدة
 UZBأوزبكستان
 YEMاليمن

البلدان املتقدمة * ()39
أستراليا
النمسا
بلجيكا
كندا
قبرص
جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا
فنلندا
فرنسا

أملانيا
اليونان
هونغ كونغ املنطقة
اإلدارية الخاصة
أيسلندا
إيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
اليابان
كوريا
التفيا

ليتوانيا
لوكسمبورغ
منطقة ماكاو اإلدارية
الخاصة
مالطا
هولندا
نيوزيالندا
النرويج
البرتغال
بويرتو ريكو
سان مارينو

سنغافورة
جمهورية سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
محافظة تايوان الصينية
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة

* تشير إلى "االقتصادات املتقدمة" حسب تصنيفها من قبل صندوق النقد الدولي .آخر تحديث أبريل .2021

البلدان النامية
تشمل جميع البلدان األخرى غير تلك املصنفة باعتبارها بلدانا متقدمة.
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.B

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حسب مجموعات الدخل

البلدان املرتفعة الدخل* ()7
البحرين
بروناي دار السالم

قطر
اململكة العربية
السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

الكويت
عمان

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا* ()14
العراق
ألبانيا
األردن
أذربيجان
الغابون
كازاخستان
لبنان
غيانا

ليبيا
ماليزيا
جزر املالديف
سورينام

تركيا
تركمانستان

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا* ()20
كوت ديفوار
الجزائر
جيبوتي
بنغالديش
مصر
بنين
إندونيسيا
الكاميرون
إيران
جزر القمر

جمهورية قرغيزستان
موريتانيا
املغرب
نيجيريا
باكستان

فلسطين
السنغال
طاجيكستان
تونس
أوزبكستان

البلدان املنخفضة الدخل* ()1+15
غينيا
أفغانستان
غينيا بيساو
بوركينا فاسو
مالي
تشاد
موزمبيق
غامبيا

النيجر
سيراليون
الصومال
السودان

سوريا**
توغو
أوغندا
اليمن

* يستند تصنيف البلدان حسب مستوى الدخل على التصنيف الذي يعتمده البنك الدولي حسب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في
عام  .2020ووفقا لذلك؛
 البلدان منخفضة الدخل :ذات نصيب فرد من الدخل القومي اإلجمالي يبلغ  1,045دوالرا أمريكيا أو أقل،
 البلدان ذات الدخل املتوسط من الشريحة الدنيا :ذات نصيب فرد من الدخل القومي اإلجمالي يترواح بين  1,046و  4,095دوالرا
أمريكيا،
 البلدان ذات الدخل املتوسط من الشريحة العليا :ذات نصيب فرد من الدخل القومي اإلجمالي يتراوح بين  4,096و  12,695دوالرا
أمريكيا،
 البلدان املرتفعة الدخل :ذات نصيب فرد من الدخل القومي اإلجمالي يبلغ  12,696دوالرا أمريكيا أو أكثر.
** العضوية في منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا.
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 .2الجداول املرفقة للفصل الرابع
الجدول 4أ :1.القيم اإلجمالية املستمدة من مرصد الحماية االجتماعية التابع ملنظمة العمل الدولية بشأن مجموعات
بيانات كوفيد19-
( )iتم تحديث مجموعة البيانات في :31.12.2020
2020
عدد اإلجراءات
عدد البلدان
297
54
املنظمة
843
116
البلدان النامية غيراألعضاء في املنظمة
482
39
البلدان املتقدمة
1,622
209
العالم
( )iiتم تحديث مجموعة البيانات في :30.11.2021
2020
عدد اإلجراءات
عدد البلدان
309
54
املنظمة
874
117
البلدان النامية غيراألعضاء في املنظمة
496
39
البلدان املتقدمة
1,679
210
العالم

2021
عدد اإلجراءات
عدد البلدان
34
19
80
26
72
19
186
64

املصدر :مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد 19-النسخة املحدثة ملجموعة البيانات بتاريخ  2020/12/30متاحة من
خالل https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417. :النسخة املحدثة ملجموعة البيانات بتاريخ 2021/11/30
متاحة من خاللhttps://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3426 :
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الجدول 4أ :2.أنواع وأمثلة اإلجراءات املتخذة في مجال الحماية االجتماعية فيما يتعلق بكوفيد2020 ،19-
نوع
اإلجراء

تعديل البرنامج
التعديل املالي
تعديل اإلدارة
برنامج أو استحقاق جديد
أخرى

دفع االستحقاقات مقدما
تمديد فترة التغطية
زيادة مدة االستحقاق
زيادة مستوى االستحقاق
زيادة حزمة الخدمات /االستحقاقات
تأجيل املساهمة االجتماعية أو تخفيضها أو
التنازل عنها
تحسين إمكانية الوصول /اإلدارة
زيادة املوارد /مخصصات امليزانية
استحداث أو زيادة الدعم لالستحقاقات
استحداث أو زيادة الدعم للمساهمات
إعادة تخصيص موارد الحماية االجتماعية

الدول
النامية غير
األعضاء
26
60
31
58
14

2
31
61
35
1

14

45

25

6
24
1
2
4

21
43
2
8
8

7
25
6
2
1

تحسين آلية/قدرة تقديم الخدمات

20

52

18

استحداث استحقاقات لصالح جميع
املواطنين أو املقيمين

1

9

8

2

9

6

54

128

37

39

116

88

1
6

8
12

3
16

32

72

27

11

53

43

8

25

6

4
2
9

4
32
7

3
28
3

مثال اإلجراء

تقديم مخصصات لألشخاص /العائالت
املؤكد أو املشتبه بإصابتهم بكوفيد19-
استحداث استحقاقات لصالح السكان
الفقراء أو الضعفاء
استحداث استحقاقات لصالح العمال أو
ُ
املعالين
استحداث عمل /وضيفة بدوام جزئي
استحداث إجازة وقائية /رعاية
استحداث إعانات أو إرجاء أو تقليل تكلفة
الضروريات /خدمات املرافق
استحداث إعانات للدخل
استحداث إعفاء أو تأجيل ضريبي للعاملين أو
األفراد
حضر فصل العمال
تخفيف أو تعليق معايير أو الشروط األهلية
أخرى

منظمة التعاون اإلسالمي
4
17
6
25
5

البلدان املتقدمة

املصدر :مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد( 19-تحديث  )2020/12/31عدد اإلجراءات :املنظمة =  ،297البلدان
النامية غير األعضاء في املنظمة =  ،843البلدان املتقدمة = .482
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الجدول 4أ :3.مجاالت وأمثلة اإلجراءات املتخذة في مجال الحماية االجتماعية فيما يتعلق بكوفيد2020 ،19-
عدد بلدان
املنظمة
30

عدد
اإلجراءات
57

الصحة

28

47

وظائف متعددة

24

43

حماية الدخل /الوظائف

24

43

اإلسكان /الخدمات
األساسية

24

32

الغذاء والتغذية

23

31

األطفال واألسرة

11

15

معاشات التقاعد

11

15

البطالة

11

14

املرض

7

7

الوصول إلى التعليم

1

1

مجال اإلجراء
استحقاقات /منح خاصة

أمثلة لإلجراءات املشهورة
دعم نقدي فوري (مؤقت) ومدفوعات /منح ملرة واحدة
توزيع األقنعة الواقية على الفقراء ،وخدمات الفحص
والعالج املجانية ،وزيادة التمويل وامليزانية للقطاع الصحي،
وتحديث أو فتح مرافق طبية جديدة ،وإجازات مرضية
مدفوعة األجر للعاملين في مجال الرعاية الصحية ،وبدل
شهري خاص للطاقم الطبي ،وغيرها
تأجيالت أو إعفاءات ضريبية لألفراد والشركات ،وإعادة
تخصيص املوارد املالية لتمويل البرامج املستهدفة ،ورقمنة
أدوات الدفع ،وتأجيل مساهمات الضمان االجتماعي
دعم األجور للقطاعات املتضررة ،وخفض رواتب عمال
مختارين ،وحظر الفصل ،والدعم النقدي للعمال غير
الرسميين /املوسميين
تأجيل /التنازل عن سداد اإليجار أو سداد فواتير الخدمات
بشكل مؤقت
توزيع الغذاء على الفئات السكانية الضعيفة ،والتحويالت
النقدية من أجل الغذاء لألفراد /األسر املحتاجة ،وتوزيع
حزم اإلغاثة (بما في ذلك الضروريات األساسية) ،والحفاظ
على استقرار أسعار املواد الغذائية في األسواق املحلية،
وغيرها
التحويالت النقدية لألسر املحتاجة ،وزيادة االستحقاقات
العائلية ،ورعاية األطفال املجانية للعاملين في قطاع الصحة
في الخطوط األمامية ،وإجازة مدفوعة األجر لآلباء العاملين،
وزيادة املزايا العائلية
زيادة استحقاقات املعاشات التقاعدية ،وتأجيل مدفوعات
الضمان االجتماعي ،والتغييرات في آليات تسليم املعاشات
التقاعدية (في املنزل أو عبر الرقمية) ،واإلعانات على
املساهمات
زيادة استحقاقات البطالة ،وتمديد فترة االستحقاقات،
واالستحقاقات الخاصة املؤقتة للعاطلين عن العمل ،وأكثر
من ذلك
إجازة مرضية مدفوعة األجر للمصابين بكوفيد ،19-وإجازة
مؤقتة مدفوعة األجر لجميع العاملين في القطاع العام،
وتغطية رواتب العمال في الحجر الصحي ،وإجازة مدفوعة
األجر للفئات الضعيفة (ذوي أعمار  55وما فوق ،والنساء
الحوامل واملرضعات ،إلخ).
تغطية الحكومة للرسوم الدراسية املستحقة على الطلبة
أثناء اإلغالق

املصدر :مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد( 19-تحديث  )2020/12/31عدد اإلجراءات :املنظمة =  ،297البلدان
النامية غير األعضاء في املنظمة =  ،843البلدان املتقدمة = .482
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مالحظات

1يحسب مشروع متعقب استجابة الحكومة لفيروس كورونا التابع لجامعة أوكسفورد مؤشر شدة الجائحة ،وهو مقياس مركب
لتسعة من مقاييس االستجابة :إغالق املدارس ،وإغالق أماكن العمل ،وإلغاء الفعاليات العامة ،والقيود املفروضة على التجمعات
العامة ،وإغالق وسائل النقل العام ،ومتطلبات البقاء في املنزل ،والحمالت اإلعالمية العامة ،والقيود املفروضة على التنقالت
الداخلية ،وإجراءات ضبط السفر الدولي .يتم حساب املؤشر في أي يوم على أنه متوسط درجات املقاييس التسعة ،وكل منها يأخذ
قيمة بين  0و  .100وكلما ارتفع املعدل على املؤشر يعني ذلك وجود مستوى عال من الشدة في اإلجراءات املعتمدة (أي  = 100أقص ى
درجات الشدة في االستجابة).
 2يغطي مؤشر الضعف االقتصادي ( )EVIثالثة عوامل رئيسية تؤثر على مرونة االقتصادات تجاه أزمة كوفيد  )1( :19-جودة
الرعاية الصحية والتركيبة السكانية )2( ،بنية االقتصاد )3( ،التعرض للصدمات والقدرة على االستجابة لها .وعلى هذا األساس
يوفر املؤشر ثالث فئات حسب مستويات الضعف :األدنى واملتوسط واألعلى .وهذه الفئات نسبية في طبيعتها ،وهذا يعني أن البلدان
املسجلة ألدنى مستويات الضعف تجاه األزمة قد تعاني مع ذلك من صدمة كبيرة اعتمادا على حجم الصدمة وحجم استجابة
التدابير املعتمدة على مستوى السياسات .يرجى االطالع على بيانات املصرف األوروبي لالستثمار ( )2020للمزيد من التفاصيل.
 3على سبيل املقارنة ،هذا الرقم لم يتعدى  11بلدا فقط خالل االزمة املالية العاملية لعام .2009
 4نصب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية باألسعار الثابتة لعام .2017
 5املعلومات املتعلقة بأساليب استجابة البلدان من قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بشأن استجابة البلدان على مستوى
السياسات ،من خاللhttps://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang-- :
en/index.htm#ID.
 6مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية ( )FFPIعبارة عن مقياس للتغير الشهري في األسعار الدولية لسلة معينة من السلع
الغذائية .ويضم متوسط خمسة مؤشرات ألسعار مجموعة السلع األساسية مرجحة بمتوسط حصص التصدير لكل مجموعة
على امتداد فترة .2016-2014
 7نسبة التخزين إلى االستهالك أداة ناجعة لتحديد ديناميكيات عرض السلع والطلب عليها .وتعبر هذه النسبة عن مستوى املخزون
املرحل لسلعة معينة كنسبة مئوية من االستخدام العام.
 8يمكن االطالع على وصف مفصل لكل السياسات من خالل منظمة األغذية والزراعة (.)2015
 9راجع https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance
 10راجع https://www.dailysabah.com/business/economy/majority-of-turkish-firms-reshape-business-models-
after-pandemic-study
11

راجع https://www.arabnews.com/node/1801341/saudi-arabia

 12راجع https://en.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/sme-technological-product-investment-support-
programme
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 13راجع https://www.forbes.com/sites/jilliandonfro/2020/02/02/robots-to-the-rescue-how-high-tech-machines-
 are-being-used-to-contain-the-wuhan-coronavirus/?sh=1a9dff811779و
https://www.businessinsider.com/robots-fighting-coronavirus-in-china-us-and-europe-20203?r=US&IR=T#workers-on-scooters-control-the-robot-3
14

راجع https://www.bbc.com/news/technology-51717164

 15راجع https://dig.watch/trends/covid-19-crisis-digital-policy-overview
 16راجع https://www.policycuresresearch.org/covid-19-r-d-tracker
 17راجع https://www.isdb.org/news/islamic-development-bank-to-support-pioneering-ideas-in-the-fight-against-
covid-19-via-us-500m-transform-fund
 18راجع https://twas.org/opportunity/isdb-twas-joint-research-technology-transfer-grant-2021-quick-response-
research-covid-19
 19راجع https://www.icesco.org/en/2020/04/12/nomination-details-jury-composition-and-submission-
/requirements-of-icesco-prize-for-fighting-novel-coronavirus-COVID-19
 20راجع https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/gov-t-permits-manufacturers-to-turn-ethanol-into-
hand-sanitizers-1882010
ُ 21يعزى في الغالب إلى اكتشاف احتياطيات نفطية كبيرة في البحر مؤخرا.

ُ
 22تعرف سنوات الدراسة املعدلة وفقا للجودة أيضا باسم سنوات التمدرس املعدلة حسب مستوى التعلم ( .)LAYSويعتبر هذا األخير
أحد املكونات في مؤشر رأس املال البشري للبنك الدولي ،والذي يفسر الفرق بين عدد سنوات التحاق الطفل باملدرسة وسنوات
التعلم الفعلية التي أكملها الطفل وفقا لدرجات االختبار املنسقة .ومن خالل تعديل سنوات التمدرس من أجل الجودة ،تعكس
سنوات التمدرس املعدلة حسب مستوى التعلم حقيقة أن األطفال في بعض البلدان يتعلمون أقل بكثير من األطفال في البلدان
األخرى ،على الرغم من بقائهم في املدرسة لفترة زمنية مماثلة (.)World Bank, 2021

23مؤشر الجاهزية للتعلم عن بعد ( )RLRIهو مؤشر مركب جديد طورته منظمة األمم املتحدة للطفولة ( )2021يقيس مدى استعداد
البلدان لتقديم التعلم عن بعد استجابة إلغالق املدارس أو تعطيل التعلم على أساس الحضور الشخص ي .ويتكون املؤشر من ثالثة
مجاالت :األسر ،والقدرة على االستجابة لسياسة الحكومة ،وجاهزية قطاع التعليم الوطني للطوارئ .ويصنف املؤشر البلدان على
مقياس  5-1نجوم ،حيث كلما كان عدد النجوم أعلى ،كلما كانت الجاهزية للتعلم عن بعد أفضل.
24مستكشف منظمة الصحة العاملية بشأن كوفيد .19-جنيف :منظمة الصحة العاملية .2020 ،متاح عبر اإلنترنت من خالل:
.)31.11.2021( https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/
ُ 25ي َّ
عرف الفقر املدقع بأنه وضعية أولئك الذين يعيشون في أسر معيشية تنفق أقل من  1.90دوالرا للفرد في اليوم وفقا لشروط
تعادل القوة الشرائية لعام .2011
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx 26
 27باستثناء أفغانستان وليبيا ،اللتين ال تتوافر بيانات بشأنهما.
 28التأثير الكمي لكوفيد 19-على الفقر ليس واضحا بعد ،نظرا لصعوبة إجراء مسوح األسر املعيشية أثناء الجائحة .وبالتالي ،قد
يستغرق األمر عاما أو عامين ملعرفة التأثير الكامل للجائحة.
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الحواش

29يتم قياس الشدة على مقياس من  0إلى  ،100باعتبار  100هي الدرجة األكثر صرامة.املقاييس التسعة املستخدمة لحساب مؤشر
الشدة هي :إغالق املدارس؛ إغالق مكان العمل؛ إلغاء الفعاليات العامة؛ فرض قيود على التجمعات العامة؛ إغالق وسائل النقل
العام؛ طلب البقاء في املنزل؛ حمالت إعالمية عامة؛ فرض قيود على التحركات الداخلية؛ وضوابط السفر الدولي.
 30رأس املال االجتماعي هو "درجة العالقات الشخصية والترابط التي يعتمد عليها الناس في املساعدة غير الحكومية أثناء األزمات"
(.)Jewett, Mah, Howell, & Larsen, 2021
 31األدلة املقدمة في هذا التقرير ،ال سيما في الفصل الخامس.
 32مالحظة :مجموعات البيانات املستقاة من مرصد منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية بشأن كوفيد 19-املستخدمة في هذا
القسم هي )1( :مجموعة بيانات تم تحديثها في ( 31.12.2020تغطي البيانات من فبراير  2020إلى ديسمبر  )2020و ( )2مجموعة
بيانات تم تحديثها في ( 30.11.2021تغطي البيانات من فبراير  2020إلى نوفمبر .)2021وتختلف القيم اإلجمالية (عدد البلدان وعدد
اإلجراءات) في كلتا مجموعتي البيانات (راجع الجدول 4أ 1.ملزيد من التفاصيل).
 33تشمل الحماية الشاملة برامج في ثمانية مجاالت سياسية :الطفل واألسرة ،واألمومة ،واملرض ،والبطالة ،واإلصابة أثناء العمل،
واإلعاقة ،والناجين ،والشيخوخة .ولذلك ،النطاق الشامل يعني أن الدولة تتبنى برامج في مجاالت السياسة الثمانية ،ونطاق شبه
شامل = برامج في  7مجاالت ،ونطاق متوسط الشمول = برامج في  6أو  5مجاالت ،ونطاق محدود الشمول = برامج في  1إلى  4مجاالت
سياسية.
 34في عام  ،2019كان ما يقرب من  %28من إجمالي األشخاص ذوي اإلعاقة في العالم يقيمون في دول منظمة التعاون اإلسالمي
(إحصاءات اإلعاقة لألمم املتحدة) .وإلى حدود عام  ،2020تضم بلدان املنظمة  %32.1من إجمالي األطفال في العالم (أعمار ،)14 - 0
و  %28.2من إجمالي الشباب في العالم (أعمار  15و  24عاما) ،و  %13.5من إجمالي سكان العالم من املسنين (أعمار  60عاما وما
فوق) ،و  %24.3من اإلناث في العالم (التوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة .)2019 ،وفي عام  ،2020مثلت دول املنظمة موطنا/
مضيفا لـ %64.4من إجمالي الالجئين في العالم و  %57.1من إجمالي النازحين داخليا في العالم (قاعدة بيانات إحصاءات الالجئين
التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين) .ووفقا لبيانات عام  ،2019يعيش حاليا ما يقرب من  253.6مليون شخص تحت
خط الفقر الدولي البالغ  1.90دوالرا في دول املنظمة منخفضة ومتوسطة الدخل (.)World Bank PovcalNet
35للحصول على قائمة كاملة بإجراءات الحماية االجتماعية مفصلة حسب نوع التعديل ،راجع الجدول 4أ.2.
 36للحصول على قائمة مفصلة بمجاالت وأمثلة تدابير الحماية االجتماعية ،راجع الجدول 4أ.3.
 37البيانات اإلجمالية بشأن األطفال مأخوذة من قاعدة بيانات ( MPIDR COVerAGEالتي أبلغت عنها اليونيسف في يناير )2022
والتي تمثل  %47من حاالت اإلصابة املؤكدة بكوفيد 19-العاملية و  %65من وفيات كوفيد 19-العاملية.
 38بين مارس  2020ومارس  ،2021أجرت هيئة األمم املتحدة للمرأة عدة مسوح سريعة للتقييم الجنساني في ما يصل إلى  52دولة مع
التركيز على  )1األنشطة االقتصادية واملوارد ؛  )2األعمال املنزلية والرعاية غير مدفوعة األجر ؛  )3الوصول إلى السلع والخدمات ؛ )4
الرفاه العاطفي والبدني ؛  )5تدابير اإلغاثة.
 39تشمل األنشطة املنزلية غير مدفوعة األجر الطهي والتنظيف والتسوق والديكور واإلصالح والصيانة ورعاية الحيوانات األليفة.
 40تشمل أنشطة الرعاية غير مدفوعة األجر رعاية األطفال ،ورعاية املسنين ،وتعليم األطفال ،واللعب مع األطفال ،وتقديم الدعم
العاطفي للبالغين.
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