اجتماع المجلس العربي للسكان والتنمية
حول تأثيرات جائحة فيروس كورونا على
السكان
 20مايو/ايار 2020

تداعيات وباء رفيوس كورونا عىل الدول العربية
تحول ما ُي ر
ف ظل خطر صح عالم النطاق وشديد الوطأة عىل المنطقة العربية ّ
فيض أنه
ي
ي
ي ٌ
عقد من العمل العاجل من أجل
عقد من العمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة إىل ٍ
ر
ينبغ
إنقاذ األرواح وإصالح سبل العيش .والحتواء التهديدات الميايدة النابعة من انتشاره ،ي
للجميع يف أنحاء المنطقة العربية العمل معا للحد من انتقال العدوي وخفض حصيلة
ر
األكي ضعفا ،والعمل لحمايتهم
الوفيات.
التفكي باآلخرين ،ال سيما
وينبغ
ر
ي
وعدم ترك احد يف الخلف.

ّ
فيوس كورونا ال يعرف حدودا .فقد أثر بشدة عىل حياة جميع الناس ،من
ر
جميع الخلفيات االجتماعية واالقتصادية ،وعىل سبل عيشهم.

وضع كوفيد 19-يف الدول العربية
( ر
حت تاري خ  10أيار)

436,378,866

2,056

126,236
عدد السكان
يف الدول
العربية

الشفاء

حاالت اإلصابة

الوفيات

36,352
%3.05

%0.02

إجماىل اإلصابات يف العالم
من
ي

إجماىل السكان يف الدول العربية
من
ي

ر
اوال :اثر اليكيبة السكانية عىل حدة
انتشار الوباء ر ن
بي السكان

ر
اليابط ربي العوامل
الديموغرافية وانتشار الوباء
التركيبة العمرية و
متوسط عمر السكان

الكثافة السكانية والتوزيع
الجغرافي للسكان

ر
األكي عرضة لإلصابة والوفاة
األشخاص
بفيوس كورونا المستجد ينتمون إىل
ر
المجموعات المستضعفة متضمنة كبار
السن وذوي األمراض المزمنة ومن يعانون
من نقص المناعة.

بالفيوس يف العالم
تأثرت دول الخليج بشدة
ر
العرب نظرا لخصوصية الديناميات السكانية بها
ي
كبية من العمالة الوافدة
نتيجة وجود اعداد ر
وظاهرة السكن الجماع مما يجعل خطر
بكثي يف مجتمعات الوافدين.
العدوى أعىل ر

تتمي دول المنطقة العربية بأغلبها بانها
ر
مجتمعات فتية ،تكون
فئة الشباب النسبة األكي من سكانها ،مما
يمكن ان يساهم بالحد من الوفيات من
جراء والوباء مقارنة بالدول األوروبية
وامريكا.

كذلك يشكل وباء كورونا تهديدا يف غزة يف
فلسطي ،باعتبارها أكي المناطق كثافة سكانية
ر
يف العالم (عدد سكان يبلغ  1.8مليون نسمة
وهم من الفئات المستضعفة) ،كما يرجع ذلك
ر
الت تفرضها إرسائيل عىل
جزئيا إىل القيود ي
المنطقة منذ عقود.

الفئات األكثر هشاشة

ه الرصاعات
احد خصوصيات المنطقة العربية ي
والياعات يف بعض الدول ،وما ينتج عنها من
ر ن
ر ن
والنازحي وهو ما
وجود مخيمات ا
لالجئي
ر
يجعل من هذه االماكن االكي هشاشة بؤرة
ر
ينتش بها المرض بشعة فائقة ،حيث يفتقر
كبية و
اىل الموارد ويعيشون يف تجمعات ر
الناس ي
صح متواضع وظروف سكنية و
نظام رصف
ي
معيشية مكتظة يجعل من التباعد الجسدي و
ً
الحجر ر
كبي يساهم يف تداعيات
الذاب تحديا ر
ي
ر
الت يمكن أن تكون مدمرة
ر
الفيوس ي

ثانيا :تداعيات الوباء عىل السكان

االثار والعواقب الديموغرافية

الخسائر ر
البشية
][1

اهم تداعيات وعواقب وباء كورونا المستجد
ه الخسائر ر
البشية المتمثلة يف عدد
ي
الوفيات يف كل دولة.
وبالمقارنة بالدول االوروبية وامريكا ،فإن
عدد الوفيات يف الدول العربية يعتي قليل
نسبيا نظرا النخفاض نسبة ر
تفش المرض
ي
وارتفاع نسب الشباب

المصدر :االسكوا ،التحديات الناشئة في المنطقة العربية في ظل ازمة فيروس كورونا
 ، 19ابريل 2020

اآلثار االقتصادية

آثار أزمة جائحة كورونا االقتصادية عىل مستوى المنطقة العربية

االيرادات الجمركية
المتوقع أن
تخشها حكومات
المنطقة

انخفاض صادرات
المنطقة العربية
ّ
المتوقع ّ
مما سيهدد
استمرارية
ر
الشكات والصناعات
المعتمدة عىل التصدير

خسارة المنطقة العربية
من اإليرادات النفطية
نتيجة االنخفاض
ن
الشديد ف أسعار النفط
خالل جائحة الكورونا

خسارة المنطقة
العربية المتوقعة
لعام 2020
حسب التقديرات
األولية لإلسكوا

مليار  $1.8مليار  $28مليون  $11مليار $42
خسارة اإليرادات الجمركية

خسارة الصادرات

الخسارة النفطية

الخسارة المادية

آثار أزمة جائحة كورونا االقتصادية عىل مستوى المنطقة العربية

مليون1.7
البطالة
تهديد المساعدات اإلنسانية

مليون 55

من المتوقع أن تخش المنطقة  1.7مليون وظيفة يف عام
سيتفع معدل البطالة بمقدار  1.2نقطة
 ، 2020مما ر
مئوية.
يهدد وباء كورونا  55مليون ش خص بحاجة إىل
حواىل 24
المساعدات اإلنسانية يف المنطقة العربية.
ي
المحتاجي إىل هذه المساعدات هم إما
مليونا من
ر
الجئون وإما نازحون داخليا

انخفاض التحويالت

مليار 445
دوالر

من المتوقع أن تنخفض التحويالت إىل البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل بنسبة  % 19.7لتصل إىل  445مليار
وتدابي اإلغالق ،مما يمثل
دوالر بسبب األزمة االقتصادية
ر
خسارة يف الموارد المالية األساسية لألرس المعيشية
الضعيفة واألوىل بالرعاية

اآلثار االنسانية

التأثي عىل المجتمع
ر
يف غياب الحد األدب من الحماية االجتماعية

ازدياد عدد الفقراء

2

األمن الغذائ

4

تقلص الطبقة المتوسطة يف المنطقة
العربية ،ازدياد عدد الفقراء اىل ر
أكي من
 100مليون شخص

الغذاب يف المنطقة بسبب
تدهور األمن
ي
االعتماد عىل الواردات الغذائية بشك ل
اساس ومعاناة ما يقارب  2مليون شخص
ي
من نقص تغذوي

1
3

ر ن
ر ن
الالجئي
والنازحي
داخىل هم من
حواىل  24مليون الج ونازح
ي
ي
المحتاجي اىل مساعدات
ر

الحاالت االنسانية
يحتاج  55مليون فرد اىل مساعدات انسانية
سواء تعلقت بالغذاء أو الماء أو االمدادات
الطبية أو الخدمات الصحية

ارتفاع عدد الفقراء يف المنطقة العربية

 8.3مليون
ن
شخص سيقع ف خط الفقر
سيصبح عدد الفقراء الجديد

فقي قبل الجائحة
شخص ر

 101.4مليون

 93.1مليون

ر
الفئات االكي ترصرا
ر
غيها ،وعىل رأسهم :
من المتوقع ان تكون فئات من المجتمع اكي ترصرا دون ر
كبية من
غي
الصغية ،بما يف ذلك
أصحاب المشاري ع
الرسم الذين يمثلون نسبة ر
العاملي يف القطاع ر
ر
ر
ي
العرب ،نتيجة فرض حظر التجول ،وإغالق المحال التجارية وتعطيل األنشطة االقتصادية
العمالة يف العالم
ي
ر
كبية من العمالة اليومية المنخرطة يف أعمال
والخدماب  ،وهو ما يؤثر عىل مستوى معيشة ررسائح سكانية ر
ي
والتأمي ضد البطالة.
غي رسمية ،علما ان هؤالء االفراد ال يتمتعون بالحماية االجتماعية
كفافية أو ر
ر
العاملون يف قطاع السياحة نتيجة القيود عىل السفر خاصة يف دول مثل المغرب وتونس ،اللذان يعتمد
اقتصادهما عىل السياحة ،باإلضافة إىل اإلمارات ر االقتصادات ً
تنوعا يف المنطقة.
أكي
طيان اإلمارات
الطيان الخليجية الثالثة الكيى ،ر
الطيان والضيافة ،خاصة ررسكات ر
العاملون بقطاع ر
للطيان والخطوط الجوية القطرية
واالتحاد ر

اف
تأخر تحقيق العائد الديموغر ي
هو النمو االقتصادي الذي ينشأ عن تحوالت ف ر
اليكيبة العمرية للسكان تبلغ فيه نسبة السكان يف
ي
المعالي (األطفال  -كبار
كبي يف نسب السكان
سن العمل ( 64 - 15سنة) ذروتها مقابل انخفاض ر
ر
ه:
اف عامة بثالث مراحل رئيسية ي
السن) .ويمر التحول الديمغر ي
1

2

3

مرحلة ما قبل االنتقال
اف
الديموغر ي

مرحلة مبكرة من االنتقال
اف
الديموغر ي

االخية من التحول
المرحلة
ر
اف
الديموغر ي

العراق ،وموريتانيا ،والسودان،
وجزر القمر

فلسطي ،األردن ،الجزائر،
مرص ،
ر
ر
جيبوب ،البحرين
سوريا ،ليبيا ،اليمن ،
ي
والمملكة العربية السعودية

قطر ،الكويت  ،اإلمارات العربية المتحدة
تونس ،المغرب ،لبنان ،عمان

اف
تأخر تحقيق العائد الديموغر ي
ر
اف يف الدول
سيكون النتشار وباء كورونا تداعيات مبارسة عىل تحقيق العائد الديموغر ي
تأثيها عىل سوق العمل وزيادة معدالت البطالة
العربية نتيجة العواقب االقتصادية و ر
اف يجب ان تتوافر عدة ررسوط اهمها
ربي الشباب ،خاصة انه ي
لجت ثمار العائد الديموغر ي
جت ثمار الفرصة
خفض نسب البطالة لدى الشباب ،وهو ما قد يؤدي بدوره إىل تباطؤ ي
ر
الت نجحت يف الوصول إىل مراحل تالية من التحول
السكانية خاصة يف الدول ي
اف يف االنحسار.
اف وبذلك ستأخذ فرصة االستفادة من العائد الديموغر ي
الديموغر ي

الغذاب
التأثيات عىل األمن
ر
ي
زيادة مستويات نقص التغذية واالمن الغذائ
يعاب  50مليون شخص من
ي
نقص التغذية ،ونتيجة رليايد
سيعاب
الفقر والبطالة
حواىل 2
ي
ي
اضاف من نقص
مليون شخص
ي
التغذية
اإلجهاد المائ

مستويات الفقر
واألمن الغذائ

نقص المواد
الغذائية

ن
ن
كللل ه للذو األم للور ق للد تلليدي تغ نق للص ف التغذي للة وارتفل لاع ف
األسللعار ان طللال أمل لد وبللاء كورونللا الع للالو وبسللبب بتعطي للل
اإلمدادات الغذائية العالمية

توقف برامج التغذية المدرسية
ر
الت تسهم اىل حد بعيد يف
ي
الغذاب لألطفال
تحقيق االمن
ي

 55مليون شخص ممن هم
بحاجة اىل المعونة االنسانية
حواىل  26مليون
مهددين منهم
ي
ر
الالجئي
مشد قشا ( من
ر
ونازحي داخليا)
ر

ن
نقص الموارد الغذائية وارتفاع ف االسعار والهدر الغذائ

اض
انخف
ادرات
الص
الغذائي ة م ن
البل دان المنتج ة
للغذاء

االعتم اد ع ىل
اس رتياد الم واد
الغذائي ة الرئيس ية
(  %65من القمح
و  %100م ن
االرز)

التهاف ت ع ىل
تخ ين الطع ام يف
المن ازل وتعط ل
دادات
االم
الغذائية

فق دان وه در االغذي ة
يف سلس لة االم داد
بس بب حظ ر التج ول
ين
(ي ؤدي التخ
المف رط وإغ الق
قط ا ي الفن ادق
والمط اعم إىل ه در
الطع ام المخ زن ل ديهم
وعند الموردين)

واىل 60
خسارة ح ي
مليار دوالر س نويا
بس بب فق دان
االغذي ة وه درها
قبل الوباء

الغذاب
التأثيات عىل
ر
األمن معالجة المياه ي
تفاقم االجتهاد الماب واستمرارية أعمال
ي

مياو الرصف الصح
•

•

ح
زي ادة مي اه الرص ف الص ي
الميلي ة ال ر يت يج ب معالجته ا
بسبل آمنة
تدفق المياه الملوثة إىل ا لمياه
الس طحية والس احلية
والجوفية

تناقص الموارد المالية
•

•

وظفي
قي د حرك ة الم
ر
الصح
للحجر
لخضوعهم
ي
تن اقص الم وارد المالي ة
فواتي المياه
لعدم سداد
ر

قطاع الزراعة
•

•

يس تأثر قط اع الزراع ة
بنس بة عالي ة م ن عملي ات
سحب المياه
زي ادة تخص يص الم وارد
المائية للقطاع الزرا ي

ضخ المياو
• زي ادة ض خ المي اه م ن الم وارد
المائية السطحية والجوفية
• ض مان اس تمرارية إم دادات
الم واد الكيميائي ة لفح ص
المياه ومعالجتها

الفئات الهشة
يهدد وباء كورونا  55مليون شخص بحاجة إىل المس اعدات اإلنسانية ف ي المنطقة العربية.

الالجئين والنازحين
لمحتاجي المس اعدات ه م
حوال ي  24مليونا م ن ا
ر
إما الالجئ ون وإما نازحون داخليا .والوب اء يهدد
حصولهم عليها ،س واء تعلق ت بالغ ذاء أو الماء أو
الصح أو اإلمدادات الطبي ة أو الخدمات
الص رف
ي
الصحي ة .وق د تكون لتعطيل اليامج اإلنسانية
عواق ب وخيم ة ،وال تس تطيع البلدان المترصرة م ن
الرصاعات احت واء آثار تفش ي رفيوس كورونا ،وذل ك
تدمي بناها التحتي ة الصحي ة ،ون زوح العدي د
بفعل ر
من العاملي ن يف مجال الرعاية الصحي ة أو هجرتهم

االسرى في السجون
رصورة تفادي خطر ر
تفش الوباء ربي االرسى ،خاصة
ي
المتخصصي ،واالجهزة الطبية داخل
مع غياب األطباء
ر
السجون فضال عن افتقار اماكن االحتجاز
للتهوية الجيدة ،مع وجود نقص يف مواد التنظيف.
ر ن
األمي العام لجامعة الدول العربية رسالة
وجه معاغ
طنيي
تغ الصليب األحمر بشأن أوضاع االرسى الفلس ر
يف السجون االرسائيلية يف ظل انتشار وباء كورونا
ر
الت يتعرض لها نحو  5االف
بسبب خطورة االوضاع ي
فلسطيت يف السجون االرسائيلية علما ان من ربي
اسي
ر
ي
كبيا من كبار السن والمرض وه اكير
هؤالء عددا ر
ي
الفئات عرضة لإلصابة بالمرض.

خدمات تنظيم األرسة والصحة االنجابية
▪

تأثر امدادات المنتجات والمستلزمات الحديثة المتعلقة بوسائل تنظيم
األرسة نتيجة إلغالق الحدود

▪

قد تواجه النساء المشكالت يف الحصول عىل خدمات الصحة االنجابية

▪

والجنسية يف حال قيام الحكومات بتوجيه كافة الخدمات والموارد
الطبية لمواجهة ر
تفش الوباء.
ي
من المتوقع ان يتم تجاهل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية يف أو

▪

قات األزمات وقد تضطر بعض الدول بالفعل إىل توجيه القطاعات
▪

الصحية وتخصيص
الموظفي والموارد لخدمات الرعاية الحرجة بعيدا
ر
عن مجاالت الرعاية األخرى.

قدم صندوق االمم المتحدة للسكان عدد من
التوصيات المتعلقة بتنظيم االرسة وخدمات الصحة
االنجابية ف ظل ر
تفش الوباء؛ اهمها مضاعفة الجهود
ي
ي
توفي بشكل مناسب لوسائل تنظيم األرسة
لضمان ر
الحديثة ،مستلزمات صحة األم والوليد ،ومضادات رفيوس
نقص المناعة ر
البشية بما يف ذلك مجموعات الصحة
اإلنجابية الطارئة ف األوضاع اإلنسانية ،وتع يز ر
الشاكة
مع مقدىم الرعاية الصحية والخدمات اإلستشارية الخاصة
بالصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة باستخدام الهواتف المحمولة
ر
الت لديها عبء عال من رفيوس كورونا لتخفيف
ف البلدان ي
الضغط عىل أنظمة الصحة العامة.

الجنسي يف المنطقة
اثار أزمة جائحة كورونا الصحية عىل المساواة ربي
ر
العربية
مجال الرعاية الصحية

يف مرص عدد
الممرضات
الممرضي
يفوق
ر
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ّ
تتوىل النساء والفتيات ،من دون أجر،
توفي الخدمات الالزمة للصحة
ر
الجسدية والذهنية والعاطفية لمن
ّ
يعولون عىل رعايتها من أفراد األرسة،
ّ
إرهاقهن عاطفياً
مما قد يؤدي إىل
ّ
ً
والتأثي عىل مناعتهن ضد
وجسديا،
ر
إصابتهنّ
األمراض ،مما ي يد من خطر
بجائحة COVID-19.

من المتوقع أن ي يد استثناء
المراهق ات والفتي ات غ ري
ّ
ر
المهمش ات
الميوج ات،
ً
أص ال يف المنطق ة العربي ة،
م ن خ دمات الص حة
واإلنجابي ة
الجنس ية
ً
المتض ائلة نتيج ة النتش ار
جائحة
COVID-19

تحوي ّ ل الم وارد المالي ة
ُ
المت وفرة إىل مج االت تعت ي
ذات أولوي ةّ ،
مم ا ي ي د م ن
ص عوبة حص ول الم رأة ع ىل
الخ دمات الص حية ،بم ا يف
ذل ك خ دمات الص حة
الجنسية واإلنجابية.

تك ون تلبي ة احتياج ات
الم رأة أثن اء الحم ل
والمخ اض وال والدة
ً
والنف اس تح ديا جس يما،
ّ
م
نظ را إىل أن معظ
ُ
االستش ارات تج رى يف
العي ادات ومعظ م ال والدات
ّ
تتم يف المستشفيات.

تتع ّرض الم رأة يف المنطق ة ا لعربي ة
إىل ظ روف تجعله ا أك ري قابل ي ة
لإلص ابة بف ريوس كورون ا.
فالممرضات
والقابالت القانونيات
ِ
دعم ُيه يمنّ
وموظف ات ال
ِ ع ىل
َ
مجاىل الرعاية الص حية والخ دمات
ي
االجتماعي ة يف العدي د م ن البل دان
العربية مما ي يد من خطر إصابتهن
بالعدوى.

ن ن
رن
التميي ر ن
الجنسي ف المنطقة العربية
بي
مجال العنف القائم عىل
ر
ُ
قد يعزى ارتفاع معدالت العنف األرسي تغ:
1

التعااااي المشاااترل اليسااار
بين الرجل والمرأة

2

انعدام األمن الغذائي اليلق من
التعرض الفيروس كورونا

3

تفاقم الضغوط االقتصادية

ً
ن
ّ
رن
ر ن
التميي ر ن
خضم هذا الوباء العالو
الجنسي أشكاال مختلفة ف
بي
قد يكتس العنف القائم عىل
إىل العديد من الخدمات الرصورية للناجيات
تفتقر بعض الدول العربية رّ
ّ
من العنف األرسي .وخالل
تفش رفيوس كورونا ،قد يصعب عىل مزودي
ي
الخدمات ،الطبية والقانونية والنفسية واالجتماعية ومراكز اإليواء،
الوصول إىل هؤالء النساء.

وتية العنف عي
قد تشهد المنطقة العربية زيادة يف ر
ر
ر
اإللكي
اإلنينت والتعقب
وب .ويؤدي ذلك إىل تفاقم
ي
القلق المزمن واالكتئاب للضحايا ،مما قد يدفعه ّن إىل
حافة االنهيار أو االنتحار.

ر
يف حالة الناجيات من العنف
اللواب فقدن وظائفهن ،أو
ي
ر
اللواب ال يحصلن عىل دخل ثابت ،قد يصبح من الصعب
ي
ترك ر
المشء خالل انتشار جائحة ، COVID-19
الشيك
ي
ّ
نتيجة العتمادهن عليه
إلعالتهن.
ّ
ُ
ّ
مة للناجيات من العنف األرسي ،مثل
المقد
الخدمات
ف
ستي
ت
أن
ع
المتوق
من
ُ
مراكز اإليواء والخطوط الساخنة ،ألنها ال تعتي من األولويات .فمرافق الرعاية
َ
الصحية ،المنهكة اصال ،قد
تعط األولوية للمخاوف الصحية المتعلقة
ي
ّ
بفيوس كورونا ،وليس لتلك الناجمة عن
التعرض لإلساءة.
باإلصابة ر

االثار النفسية
هناك ارتباط وثيق ربي الصحة النفسية والجسدية وجهاز المناعة،
وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة النفسية يف حاالت
يعاب غالبية االشخاص المعرض ري
الطوارئ فإنه من المرجح ان
ي
لحاالت الطوارئ ،إن لم يكن كلهم ،من اثار نفسية ،وتزداد فرص
التعرض لالزمات النفسية ربي السكان مع ظروف العزل المي يىل
والعزلة االجتماعية .وتختلف ردود أفعال وإستجابة األفراد تجاه
الكوارث واألزمات وفقا لثقافتهم ،وخلفياتهم ،ومجتمعتهم وبيئاتهم،
النفش للكارثة أو األزمة جانبا يحدده مدى
إال أن الكل ينال من األثر
ي
القدرة عىل التوازن والتأقلم

ثالثا :االجراءات ر
الت اتخذتها الدول
العربية

اجراءات ر
احيازية
1

إغالق الحدود والمواب

 2حظر التجمعات العامة
3
4

فرض حظر التجول
تعليق الدراسة

الطيان
 5إلغاء الرحالت الجوية وإيقاف خطوط ر
6

وقف الحج والعمرة

 7تعليق العمل بالمؤسسات الرسمية
8

إغالق دور العبادة

قامت معظم الدول العربية بما فيها المصارف المرك ية ومؤسسات النقد العربية باتخاذ
خطوات جادة للحد من انتشار رفيوس كورونا تتمثل يف تأجيل سداد اقساط القروض واعادة
هيكلتها ،تأجيل تسديد الرصائب واالعفاءات رصيبية يف بعض الحاالت ،اعادة جدولة الديون
دعم ر
الصغية وخفض الرسوم الحكومية
الشكات الناشئة والمشاري ع
ر

التحفيية بهدف تخفيف من
مجموعة من الحزم
ر
اعباء وتداعيات الوباء عىل السكان
تحسي المرافق الطبية ودعم األعمال التجارية ،واألرس المترصرة
❑ أنشاء صندوق مخصص إلدارة الوباء لتغطية تكاليف
ر
(الكويت والمغرب(
ومسجلي لدى صندوق التقاعد
عاطلي عن العمل
❑ رصف مبلغ قيمته  2000درهم شهريا للموظفون الذين يصبحون
ر
ر
(المغرب)
❑ رصد ستمئة مليار دينار يف صندوق التكافل االجتما ي  ،يمنح منه ستون ألف دينار (خمسون دوالرا) لكل فرد لم يحصل
عىل راتب من الحكومة (العراق)
❑ رصف منحة قدرها ر
عشة االف دينار يف إطار عمليات التضامن مع األرس المحتاجة (الجزائر)

ر
والمشدين بقيمة  150مليون دينار ،والحد من
❑ تقديم تحويالت نقدية لألرس ذات الدخل المنخفض وأصحاب الهمم
الرسم مع تقديم الدعم للعمالة المؤقتة (تونس)
غي
تشي ح العمال وحماية محدودي الدخل يف القطاع ر
ي
السعوديي (السعودية)
موظف القطاع الخاص
❑ تحمل نسبة  60يف المائة من رواتب
ر
ي

التحفيية بهدف تخفيف من
مجموعة من الحزم
ر
اعباء وتداعيات الوباء عىل السكان
ر
الت سيتم تمويلها من صندوق البطالة ،بالضافة إىل دفع
❑ دفع مرتبات
فواتي
البحرينيي
ر
ر
ر
العاملي يف القطاع الخاص ي
الكهرباء والماء لألفراد ر
والشكات البحرينية (البحرين)
تحفيية لتع يز االقتصاد تشمل دعم الماء والكهرباء من اجل
❑ وضع خطة
المواطني
ر
ر
ر
ولتحفي النشاط التجاري والصنا ي
(االمارات)
ر
سلعت" لدعم السلع الغذائية االساسية ضمن حزمة لدعم األفراد لمواجهة آثار اإلغالق الكامل
❑ أطالق مبادرة حملة "
ي
بسبب كورونا (السودان)
❑ اعفاء السلع الغذائية والمستلزمات الطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر ر
بشط أن ينعكس ذلك يف سعر البيع
(قطر)
المصابي
أهاىل
للمواطني وخاصة
النفش
❑ تخصيص خط ساخن لتقديم الدعم
ر
للمصابي ر
ر
ر
بفيوس كورونا المستجد و ي
ي
العالج يف مستشفيات العزل (مرص)
والفريق
ي

ن
رسم بيائ يوضح قيمة الحزم التحفيذية والتسهيالت
المرصفية (بمليار دوالر)
ر
الت اتخذتها الدول العربية لمواجهة وباء كورونا

المصدر :صندوق النقد العربي ،ابريل2020

تجراءات للتخفيف من تداعيات Covid-19
ّ
ن
من المهم أن بستمر البلدان المانحة ف تقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية ،أو أقله الحفاظ عىل مستوياتها الحالية ،للحيول دون
•
ّ
ن
ن
تدئ اإلنفاق الصح عن المستويات الالزمة ف المنطقة.
ن
ن
غي الحكومية والحكومات ف مكافحة العنف ضد النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة
مستوى • ينبع تعميم تجارب المنظمات ر
ّ
ن
السياسات
وسائر الفئات الضعيفة ،من خالل بث رسائل مرئية باللغة العربية لمشاهدتها ف المنطقة العربية؛

والبيئة الممكنة

المستوى الميسس

ن
ن
ينبع للميسسات المالية اإلنمائية اإلقليمية والمالية المتعددة األط راف ،النظر ف وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه.
•
ن
ر
• ينبع للصناديق اإلقليمية توجيه
الصغية والمتوسطة.
نحو قطاع الصحة والشكات
ر
االستثمارات ّ
ن
ّ
الكيى ر
الت تضعف االقتصادات
• ينبع للمصارف المركزية العربية أن تحسن من توف ر السيولة ،وأن تخفف من الضغوط المالية ر

المستوى المجتمع -الفردي

ن
ن
ينبع استحداث منصة تقليمية لتعزيز جهود مكافحة العنف ف المنطقة العربية ،وإطالق حمالت للتوعية ،من أجل
•
ّ
الميغ قد ن
الميغ .فالحبس ن ن
بالتدابي المتخذة للحد من العنف ن ن
الوع
وزيادة
التجارب
بشارك
يفض تغ ت زايد العنف
ر
األرسي ،ال سيما ضد النساء واألطفال.
ن
ن
غي الحكومية والحكومات ف مكافحة العنف ضد النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص
•
ينبع تعميم تجارب المنظمات ر
ّ
ن
ذوي اإلعاقة وسائر الفئات الضعيفة ،من خالل بث رسائل مرئية باللغة العربية لمشاهدتها ف المنطقة العربية؛

لتأثي
رابعا :قراءة ديموغرافية ر
ن
فيوس كورونا المستجد ف الدول
ر
العربية

بفيوس كورونا والوفيات يف
تم اجراء قراءة ديموغرافية لعقد مقارنة ربي اعداد الحاالت المصابة ر
الدول العربية و لمدة  14يوم عىل التواىل خالل ر
الفية من  1/5/2020إىل  14/5/2020لرصد
ي
بالفيوس يف الدول العربية وداللتهما الديموغرافية
التغي فيما تم تسجيله من حاالت مصابة ر
ر

االصابات
إجماىل
إجماىل الحاالت المصابة المسجلة بلغ  153,242حالة وهو ما يمثل  % 3.4من
❑
ي
ي
الحاالت المصابة يف العالم والذي بلغ يف  2020 / 5 / 14مجموعه  4,520,966إصابة
بإجماىل بلغ 46,869
❑ احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة األوىل يف عدد اإلصابات
ي
إجماىل الحاالت المسجلة يف الدول العربية
إصابة  % 30.6من
ي
إجماىل الحاالت المصابة يف الدول العربية
باجماىل  28,272إصابة أو  % 18.4من
❑ تلتها قطر
ي
ي
بفيوس كورونا بلغ
❑ احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بعدد من اإلصابات ر
 21,084أو %13.8

الوفيات
إجماىل
❑ بلغ عدد الوفيات يف الدول العربية  2,274حالة وفاة ،وهو ما يمثل  % 0.7من
ي
الوفيات يف العالم والذي بلغ  303,234حالة وفاة يف . 2020 / 5 / 14
❑ سجلت اليمن أعىل معدل وفاة والذي بلغ  141حالة وفاة لكل ألف حالة إصابة
❑ تليها موريتانيا بمعدل  100حالة وفاة لكل ألف حالة إصابة
❑ احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بمعدل وفاة بلغ 82حالة وفاة لكل  1000حالة إصابة
❑ بلغ معدل الوفاة يف الدول العربية  15حالة وفاة لكل ألف إصابة وهو معدل منخفض جدا
العالم والذي بلغ  67حالة وفاة لكل ألف إصابة
مقارنة بالمعدل
ي

شكلت اإلصابات يف دول الخليج
إجماىل
العرب  % 77.5من
ي
ي
اإلصابات يف الدول العربية

شكلت الدول العربية اإلفريقية
إجماىل
 % 19.2إصابة من
ي
اإلصابات يف الدول العربية

شكلت اإلصابات يف
الدول العربية اآلسيوية 3.3 %
من مجموع اإلصابات يف الدول
العربية

قطاع الشؤون االجتماعية
إدارة السياسات السكانية
األمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية

مع خالص الشكر

