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تمهيد

تمهيد

أرغم مرض كورونا املستجد (/COVID-19كوفيد )19-العالم بأسره على مواجهة أحد أكثر التحديات صعوبة
في التاريخ املعاصر ،حيث تسبب في إصابة املاليين ووفاة مئات اآلالف من الناس ،غير أنه سيكون من الخطأ
الجسيم وصف هذا التحدي باألزمة الصحية فقط ،فهو أزمة إنسانية واسعة النطاق تفض ي إلى بؤس
ومعاناة البشرية جمعاء وتدفع برفاهها االجتماعي واالقتصادي إلى حافة االنهيار.
وعلى املستوى الوطني ،حشدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مواردها ملواجهة العواقب
الوخيمة لوباء كوفيد 19-على قطاع الصحة واالقتصاد ومختلف مجاالت الحياة االجتماعية من خالل اتخاذ
تدابير وقائية وعالجية وتوعوية فورية وحاسمة للحد من انتشار املرض وحماية شعوبها ،خاصة الفئات
الضعيفة منها .ومع ذلك ،فإن التدابير املتخذة على املستوى الوطني ال تكفي وحدها ملجاراة النطاق العاملي
ومدى تعقيد هذه األزمة .ولكي نكون قادرين حقا على مواجهة هذه األزمة العاملية ،يجب أن تحقق استجابتنا
سيطرة فعالة على هذا الوباء وفهما لطبيعته وحجمه ،حيث يتطلب الوضع جهودا منسقة ومشتركة بين
الدول األعضاء .وهذا ،في الواقع ،يتماش ى مع أهداف ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي التي تدعو إلى التعاون
والتنسيق بين الدول األعضاء في حاالت الطوارئ اإلنسانية.
ً
منذ بداية األزمة ،بذلت منظمة التعاون اإلسالمي جهودا جبارة لتكثيف العمل اإلسالمي املشترك وتفعيل
حس التضامن في مواجهة الوباء ،حيث عقدت اجتماع اللجنة التوجيهية املعنية بالصحة في  9أبريل ،2020
والندوة الطبية الفقهية الثانية ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي في  16أبريل  2020لدراسة مختلف الجوانب
الفقهية التي من املحتمل أن تساهم في التصدي لهذا الوباء .كما ُعقد اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى
وزراء الخارجية أيضا يوم  22أبريل  2020حول نفس املوضوع .وفي الوقت نفسه ،اعتمدت مؤسسات منظمة
التعاون اإلسالمي وأجهزتها التمويلية مبادرات استجابة سريعة من خالل تخصيص موارد مالية للدول
األعضاء ملساعدتها على احتواء آثار وباء الفيروس التاجي والتقليل من تأثيره االقتصادي واالجتماعي ،ال سيما
من خالل إطالق مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية البرنامج االستراتيجي للتأهب واالستجابة بقيمة  2.3مليار
دوالر أمريكي لفائدة العديد من الدول األعضاء ،ومليون دوالر أمريكي لصندوق املساعدة املخصص لحاالت
الطوارئ التابع لصندوق التضامن اإلسالمي من أجل مساعدة الدول األعضاء ،وال سيما البلدان األقل نموا.
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وفي إطار هذه املساعي املتنوعة ملنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها ،يشكل هذا التقرير الذي أعده سيسرك
دعوة لتحديد ومعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي .وفي هذا الصدد ،أعرب عن تقديري لهذا العمل الذي أعده فريق البحث بسيسرك ،وأنا
واثق من أنه سيعمق ويثري فهمنا لألبعاد االجتماعية واالقتصادية لهذا الوباء في بلداننا األعضاء .فاملعلومات
القيمة والتحليالت والتوصيات املتعلقة بالسياسات الواردة في هذا التقرير ستسهم بال شك في جهود الدول
األعضاء لوضع تدابير وسياسات واستراتيجيات مناسبة تمكنها من التعامل بفعالية وكفاءة مع هذه األزمة
غير املسبوقة.
د .يوسف بن أحمد العثيمين
األمين العام
منظمة التعاون اإلسالمي
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توطئة
توطئة
تواجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والعالم بأسره اليوم جائحة لم يسبق لها مثيل خالل القرن
املاض ي :جائحة سريعة االنتشار ،تزهق أرواح البعض وتدمر الحياة االجتماعية واالقتصادية للبعض
اآلخر .فعلى الرغم من أنها وليدة أزمة صحية ،إال أن لها في الواقع وقعا أكبر من ذلك .فهي كارثة إنسانية
واجتماعية تسفر عن تغيرات وتحوالت تشل القلب النابض للمجتمع .وكما هو الحال في العديد من البلدان
حول العالم ،تشكل جائحة كوفيد 19-تحديا غير مسبوق في دول منظمة التعاون اإلسالمي يفض ي إلى خسائر
صحية واجتماعية واقتصادية جسيمة بدأت بالفعل تترتب عنها عواقب تاريخية مهولة.
فتقرير "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
ُ
اآلفاق والتحديات" املعد من قبل سيسرك هو محاولة لفهم وتوثيق آثار هذه الجائحة على الدول األعضاء في
املنظمة في مختلف امليادين واملجاالت االجتماعية واالقتصادية ،ويبين انعكاسات هذه اآلفة على جميع
القطاعات االقتصادية وكافة شرائح املجتمع .إذ يتوقع اآلن أن تعرف املعدالت التصاعدية للنمو االقتصادي
تقلصا حادا بسبب النشوب السريع لهذه الجائحة .كما أنه من املتوقع أن ترتفع مستويات البطالة والفقر
بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وفي العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،نظرا لتعرضها الكبير لآلثار
السلبية لهذه األزمة .ويؤثر هذا الوباء بشكل خاص على الفئات االجتماعية الضعيفة في املجتمع ،بما في ذلك
الفقراء وكبار السن والنساء والشباب واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة ،ويعاني األشخاص الذين ال تتوفر
لديهم املياه الجارية والالجئون واملهاجرون أو النازحون بشكل كبير من هذه الجائحة ومن العواقب املترتبة
عنها -جراء إجراءات حظر التنقل ،وقلة فرص العمل ،والصراعات ،وتزايد كراهية األجانب ،والتعرض
للخطر ،والتحيز والتعصب ضمن أمور أخرى.
بالرغم من أن دول منظمة التعاون اإلسالمي حتى اآلن قد نفذت بدرجات متفاوتة مجموعة متنوعة من
السياسات من أجل التخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد ،19-إال أن طبيعته العاملية
تفرض استجابات جماعية ووطنية وإقليمية ودولية .وبهذا ،تشتد الحاجة أكثر من أي وقت مض ى للتعاون
بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بهدف التقليل والحد من انتشار الجائحة ووضع سياسات وإجراءات
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فعالة للتخفيف من آثارها الالحقة .وفي هذا السياق ،يعمل التقرير أيضا على تقديم خيارات سياساتية
مجدية وعملية للتصدي الناجح للوباء وتحقيق االنتعاش االجتماعي واالقتصادي بشكل سريع.
آمل أن يسهم التحليل الشامل واملتعمق املقدم في هذا التقرير في جهود دول منظمة التعاون اإلسالمي التي
تبذلها سعيا إلى تعزيز مستويات صمودها وتعاونها والتخفيف من التداعيات الصحية واالجتماعية
واالقتصادية لهذه اآلفة.

نبيل دبور
املدير العام
سيسرك

viii
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الفصل األول
مقدمة

الفصل األول  -مقدمة
تسبب تفش ي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد )COVID-19/19-في أزمة صحية وإنسانية عاملية لم يسبق
لها مثيل مصحوبة باضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق شملت شتى بقاع العالم .وقد سجلت
أول بؤرة لتفش ي هذا املرض في مدينة ووهان ،عاصمة محافظة هوبي بالصين ،يوم  29ديسمبر  .2019ومنذ
ذلك الحين ،انتشر إلى  119دولة وإقليم حول العالم ،بما في ذلك  56دولة عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية ،في يوم  11مارس  ،2020تصنيف فيروس كوفيد 19-جائحة عاملية.
ُ
وفقا لقاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد ،19-أعلن عن تسجيل  649,212حالة إصابة مؤكدة
و 18,128ألف حالة وفاة في  56دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي حتى  21ماي  .2020ومن ناحية
أخرى ،تم عالج  354248مصابا استعادوا عافيتهم بنجاح منذ أول حالة مؤكدة لهذا املرض في ماليزيا يوم 25
يناير  .2020وإلى حدود  21مايو  ،2020استأثرت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،كمجموعة،
بنسبة  %12.6من الحاالت املؤكدة و  %5.4من الوفيات و  %17.2من الحاالت املعافاة على املستوى العاملي.
وعلى مستوى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،هناك تفاوت كبير من حيث إجمالي عدد الحاالت
املؤكدة لـكوفيد 19-بحيث تتراوح بين  11حالة في سورينام و  153548حالة في تركيا .وفي الواقع ،تم اإلبالغ
عن أكثر من ثلثي ( )%67إجمالي الحاالت املؤكدة للمنظمة في خمس دول أعضاء فقط ،وهي تركيا ()%24
وإيران ( )%20واململكة العربية السعودية ( )%10وباكستان ( )%7واإلمارات العربية املتحدة ( ،)%6ونفس
الش يء ينطبق على توزيع حاالت الوفيات إثر كوفيد .19-فحتى  21مايو  ،2020أبلغت إيران عن أعلى معدل
للوفيات بلغ  7249حالة تلتها تركيا بمعدل  4249وفاة وإندونيسيا ( )1278وباكستان ( )1017ومصر ()696
والجزائر ( .)575وتمثل هذه الدول الست األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حاليا  %83من إجمالي
الحاالت املميتة لهذا املرض في مجموعة دول املنظمة.
بشكل عام ،نجحت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في احتواء انتشار عدوى كوفيد 19-وعالج
املصابين بمعدل  %53.4مقارنة باملعدل العاملي البالغ  .%38ويتم اإلبالغ عن الجزء األكبر من حاالت الشفاء
الدول األعضاء التي تشتد فيها وطأة هذا ال عبء ،وهي تركيا وإيران واململكة العربية السعودية وباكستان
واإلمارات العربية املتحدة .وفي الوقت الحالي ،تشهد معظمها تسجيل بؤر عدوى محلية مع زيادة انتشاره في
املجتمعات على مستوى البلد.
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الحتواء انتشار العدوى ،فرضت غالبية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تدابير صارمة متعلقة
بالصحة والسالمة العامة مثل االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي وفرض اإلغالق الشامل وحظر التجول
وإغالق الحدود .ويبدو أن هذه اإلجراءات كانت فعالة للغاية في احتواء االنتشار وتوفير فرصة لنظام الرعاية
الصحية للتركيز على اختبار األشخاص وتتبع وعالج املتضررين منهم .ومع ذلك ،فإن عمليات الحجر واإلغالق
الشامل على الصعيد الوطني لها آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة خاصة بالنسبة للبلدان األعضاء
املنخفضة واملتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والعمالة غير الرسمية ونسب منخفضة من
تغطية الضمان االجتماعي.
وفي ظل هذا الوضع ،يحاول هذا التقرير دراسة وتقييم آثار جائحة كوفيد 19-على اقتصادات الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي ومجتمعاتها الستيعاب خطورة األزمة وتحديد انجع اإلجراءات السياساتية
املناسبة لتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي.
ً
ً
ثم يقدم الفصل الثاني من هذا التقرير تحليال شامال لتداعيات هذا الوباء على اإلنتاج والنمو ،والتجارة
واملالية ،والعمالة ،والسياحة والنقل ،والزراعة واألمن الغذائي ،والصحة ،والتعليم ،وعلى شرائح املجتمع
الضعيفة مثل األطفال والنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة .كما يسلط الفصل الثالث الضوء على
تدابير السياسة العامة التي اتخذتها الدول األعضاء ملواجهة اآلثار السلبية لهذه الجائحة على اقتصاداتها
ومجتمعاتها ككل من خالل النظر في أفضل املمارسات الوطنية املعنية بتدابير الصحة والسالمة العامة،
والسياسات االقتصادية وتدابير السياسة العامة على املستوى االجتماعي .وفي األخير ،يوص ي الفصل الرابع
باتخاذ تدابير السياسة العامة على املستوى الوطني ومستوى التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي للتقليل من التداعيات االجتماعية واالقتصادية لهذه الجائحة وتسريع وتيرة االنتعاش االقتصادي.
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أدت جائحة كوفيد 19-إلى تعطيل النشاط االقتصادي االعتيادي والحياة اليومية العامة في جميع أنحاء
العالم .وفي إطار التصدي لهذا الوباء ،اتخذت العديد من حكومات العالم تدابير صارمة ملنع تفش ي املرض،
ولضمان األداء السليم لنظام الرعاية الصحية وحماية الفئات األكثر ضعفا .ومع ذلك ،فبسبب تزايد حالة
عدم اليقين والضعف الناجم عن إغالق األعمال التجارية ،وفرض قيود السفر وتدابير االحتواء ،فإن اآلثار
االقتصادية قصيرة األجل وشيكة من حيث انخفاض اإلنتاج واالستثمارات واألرباح بشكل يؤدي إلى ارتفاع
معدل البطالة.
إن جائحة كوفيد 19-أكبر من أن تنحصر في أزمة صحية ،فهي كارثة إنسانية تؤدي إلى تغيرات وتحوالت
هاجمت قلب املجتمعات واقتصاداتها .وتشير األدلة املبكرة بالفعل إلى أن الفقراء والفئات املحرومة هم
الذين يتكبدون بشكل أكبر عبء اآلثار االجتماعية والصحية واالقتصادية للفيروس في جميع أنحاء العالم،
مما يستوجب وضع تدابير سياساتية عالجية عاجلة وفعالة (.)UNDESA, 2020
تقدر األمم املتحدة أن ما يقرب من نصف عمال العالم قد يفقدون وظائفهم بسبب االقتطاعات واآلثار
االقتصادية األخرى الناجمة عن تفش ي املرض ( .)UN News COVID-19, 2020وتشير أحدث توقعات
صندوق النقد الدولي لعامي  2020و  2021بخصوص آفاق النمو أن العالم قد دخل في حالة ركود بمستوى
سوء سنة  2009إن لم يكن أسوأ ( Opening Remarks at a Press Briefing by Kristalina Georgieva,
 .)2020كما أنه من املتوقع أن تنكمش االقتصادات الناشئة والنامية بنسبة  -1.0%حيث من املتوقع أن يبلغ
معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي  -2.2%في عام  .)World Economic Report, 2020( 2020وسيكون التأثير
االقتصادي للوباء كبيرا على الحياة االجتماعية لألفراد واملجتمعات واألمم .وفقا لتوقعات االقتصاد العاملي،
ستهوي جائحة كوفيد 19-بـ 49مليون شخصا إلى حافة الفقر املدقع بحلول نهاية عام .2020
ً
إن منظمة التعاون اإلسالمي ،التي أبلغت جميع دولها األعضاء تقريبا عن حاالت مؤكدة من فيروس كوفيد-
 ،19غير محصنة ضد موجات الصدمات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عنه .وكما هو الوضع في العديد
من البلدان األخرى حول العالم ،شهدت الدول األعضاء اآلثار الجماعية السلبية واملفرطة لهذا الفيروس
على اقتصاداتها ومجتمعاتها .في حين أنه من املهم تسليط الضوء على اختالف مستويات التنمية االجتماعية
واالقتصادية للدول األعضاء وسبل تصديها للوباء ،فمن املهم أيضا أن نأخذ بعين االعتبار أن دول املنظمة
مصنفة على أنها "دول نامية" ،بل تصنف  21منها في فئة "أقل البلدان نموا".
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يصعب قياس اآلثار االقتصادية الحقيقية لوباء كوفيد 19-في بيئة سريعة التغير ،خصوصا على مستوى
اإلنتاج والعمالة وإنفاق املستهلكين والتجارة الدولية واألمن الغذائي والتعلم .إذ تستأثر البلدان األكثر تضررا
من الوباء بأكبر الحصص على مستوى الناتج املحلي اإلجمالي والتصنيع والتجارة على الصعيد العاملي .لكن
على عكس األزمة املالية العاملية األخيرة ،فإن جميع اقتصادات العالم تقريبا تعاني من التداعيات السلبية
لتفش ي الوباء .ويقدم هذا القسم التقديرات األولية والتأثيرات املحتملة على اقتصادات ومجتمعات منظمة
التعاون اإلسالمي ً
بناء على البيانات واملعلومات املتاحة.

 1.2اإلنتاج والنمو
للوباء أثران رئيسيان على االقتصادات :أحدهما يتعلق بتوريد السلع والخدمات بسبب اضطرابات سلسلة
القيمة على املستويين الوطني والدولي ،واآلخر يتعلق بالطلب على السلع والخدمات بسبب فقدان الدخل
وارتفاع أوجه عدم اليقين .وهذا األمر يعرض الشركات لخطر تكبد خسائر في العائدات ،وانخفاض
االستثمارات والقدرة اإلنتاجية ،واالستغناء عن العمال ،ثم في النهاية إلى العجز عن السداد .وعادة ما تنفق
األسر والشركات بمستويات أقل وتوفر بمستويات أعلى في الظروف التي تتسم بعدم اليقين املتزايد ،مما يقلل
من إجمالي الطلب على السلع األساسية واألصول ويخفض أسعارها .وعالوة على ذلك ،يتسبب الطلب على
السيولة وارتفاع معدالت تفادي املخاطر في حدوث ضغوط كبيرة في األسواق املالية مصحوبة بتأثيرات كبيرة
على تحديد أسعار األصول وتمويل الديون.
بما أنه ال يزال من املبكر التوصل إلى
أي استنتاج بشأن احتماالت تفش ي
صندوق النقد الدولي أكتوبر 2019
املرض ،فإن اآلثار املحتملة على
صندوق النقد الدولي أبريل 2020
اإلنتاج والنمو عادة ما يتم تقديمها
5.4
6
بناء على سيناريوهات بديلة تشمل
3.7
4
إحداها تفاؤال كبيرا وأخرى متوسطا
3.8
واألخيرة متشائما والتي تعتمد بشكل
2
أساس ي على مدة الحجر /اإلغالق
0
الشامل .فعلى سبيل املثال ،تقدر
-2
-2.0
التعاون
والتنمية
منظمة
-4
االقتصادية انخفاضا في مستوى
اإلنتاج يتراوح بين ُ
الخمس إلى الربع
املصدر :حسابات موظفي سي سرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية
في العديد من االقتصادات ،مع
العاملية لصندوق النقد الدولي.
احتمال انخفاض إنفاق املستهلكين
بنحو الثلث ( .)OECD, 2020aفبينما من املتوقع أن تكون اآلثار القصيرة األجل بارزة ،ستعتمد اآلثار املترتبة
على نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي على العديد من العوامل ،بما في ذلك مدى صرامة تدابير اإلغالق
الشكل  :1.2التغير في توقعات النمو بدول منظمة التعاون اإلسالمي
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الشامل ومدة سريانها ،ومدى انخفاض الطلب ومدى تأثير تدابير الدعم املالي والنقدي على االنتعا ش
االقتصادي.
بينما تعتبر هذه السيناريوهات مهمة في افتراض التأثيرات املحتملة على االقتصاد العاملي ،فقد ال تكون مفيدة
للغاية في تقييم التأثيرات على فرادى البلدان .ففي هذه الدراسة ،تتم مقارنة تقديران من قبل صندوق النقد
الدولي لتقييم اآلثار املحتملة على اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي .إذ يعتمد التقدير األول على
التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي  -أكتوبر  ،2019والثاني بناء على التوقعات االقتصادية
العاملية لصندوق النقد الدولي  -أبريل  .2020في حين أن التقدير األول لم يتوقع حدوث هذا الوباء ،يأخذ
التقدير الثاني بعين االعتبار التأثير الكامل املحتمل له .لذلك ،فهو يوفر مجموعة معقولة من املعلومات
ملناقشة التقديرات األولية حول التأثيرات املحتملة على اقتصادات املنظمة.
تشير مجموعة البيانات املنشورة في أكتوبر  2019إلى توقعات نمو متوسط في منطقة منظمة التعاون
اإلسالمي بمستوى  %3.7لعام  2020و  %3.8لعام  .2021وهذا يتماش ى إلى حد كبير مع مسار النمو امللحوظ
ُ
على املدى الطويل في املنطقة .نشرت مجموعة البيانات املحدثة في أبريل  2020مسجلة تراجعا كبيرا ،مع
ً
األخذ في عين االعتبار التأثيرات املحتملة للوباء .واستنادا إلى مجموعة البيانات الجديدة ،يتوقع أن تعرف
منطقة املنظمة انكماشا بنسبة  %2في عام ( 2020الشكل  ،) 1.2وبالنظر إلى حقيقة أن املنطقة قد شهدت
معدل نمو إيجابي حتى خالل األزمة املالية العاملية في  ،)%+1.7 ( 2009-2008فإن هذا يكشف مدى شدة
التأثير السلبي للوباء على اقتصادات الدول األعضاء في املنظمة.
الشكل  :2.2التغير في توقعات النمو في مجموعات البلدان الرئيسية في
عام 2020
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية
العاملية لصندوق النقد الدولي.
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من حيث التعافي ،يبدو أن
تقديرات صندوق النقد الدولي
متفائلة إلى حد ما ،وتعكس األمل
في انتعاش أسرع مما كانت عليه
خالل األزمة املالية العاملية .فمن
املتوقع أن يتعافى االقتصاد
العاملي بمعدل  %5.8في عام
 2021بعد انخفاض بنسبة %3
في الناتج املحلي اإلجمالي العاملي في
عام  .2020وباملثل ،يتوقع أن
تنمو اقتصادات منظمة التعاون
اإلسالمي كمجموعة بمعدل
 %5.4في عام  .2021وعند
مقارنتها بمجموعات الدول
األخرى ،من املتوقع أن تتأثر دول
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املنظمة بشكل أقل حدة من الدول املتقدمة ولكن تقريبا بنفس مستوى الدول النامية غير األعضاء (الشكل
 .)2.2فعلى الرغم من التوقعات املتفائلة نوعا ما من قبل صندوق النقد الدولي ،قد تطول فترة التعافي إذا
ظلت أسعار السلع األساسية منخفضة ،وزادت ديون الحكومات والشركات ،وتفاقمت االختالالت املالية
بسبب التمديد املحتمل لإلغالق الشامل لالنشطة االقتصادية.
ونتيجة لذلك ،من املتوقع أيضا أن ينخفض متوسط مستوى دخل الفرد في مجموعة دول منظمة التعاون
اإلسالمي من  11.5ألف دوالر أمريكي في عام  2019إلى  11.1ألف دوالر أمريكي في عام  ،2020وهو ما يمثل
انخفاضا بنسبة  .%3.4ونظرا ألن متوسط النمو السكاني أعلى في البلدان النامية ،بما في ذلك دول املنظمة،
من املتوقع أن تنخفض مستويات دخل الفرد فيها على نطاق أعلى مقارنة بانخفاض إجمالي الناتج املحلي
(الشكل .)3.2
الشكل 3.2أ :التغيير املتوقع في مستويات دخل الفرد في

الشكل 3.2ب .النسبة املئوية للتغير املتوقع في
دخل الفرد في 2020
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي أبريل .2020

من املتوقع أن يخلق الوباء مواطن ضعف إضافية في االقتصادات ،كما هو مبين في مؤشرات االقتصاد الكلي
األخرى .ونتيجة للتوقف املفاجئ لتدفقات رأس املال ،وتزايد االحتياجات من النفقات الحكومية لدعم
االقتصادات ،وتقلص احتماالت توليد اإليرادات بسبب تقييد األنشطة االقتصادية واالنخفاض الحاد في
أسعار السلع ،من املتوقع أن تواجه معظم اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي تدهورا كبيرا في أرصدة
الحسابات الجارية .وفي عام  ،2020من املتوقع أن تشهد فقط أفغانستان وتركيا واإلمارات العربية املتحدة
6

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد19-
في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
اآلفاق والتحديات

الفصل الثاني :اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد19-

فائضا في الحسابات الجارية (انظر امللحق  1لالطالع على جدول مفصل حول مؤشرات االقتصاد الكلي) .ومن
ناحية أخرى ،سيكون هناك ضغط تضخمي أقل بسبب انخفاض الطلبات في معظم القطاعات .وفي  25دولة
عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ،تم تنقيح توقعات التضخم بالنقصان .ومع ذلك ،من املتوقع أن تشهد
بعض البلدان التي تعتمد على االستيراد زيادات حادة في متوسط مستويات أسعارها ،مثل السودان
وسورينام ولبنان وليبيا.
من ناحية أخرى ،يقدر البنك الدولي أن التحويالت العاملية ستنخفض بشكل حاد بنحو  %20في عام 2020
بسبب األزمة االقتصادية التي أحدثها هذا الوباء ،وهو االنخفاض األكثر حدة في التاريخ الحديث .ويرجع ذلك
بشكل كبير إلى انخفاض أجور العمال املهاجرين وتوظيفهم ،وهم أكثر عرضة لفقدان الوظائف واألجور في
حالة األزمات االقتصادية التي تضرب البلدان املستضيفة لهم ( .)World Bank, 2020aكما ُيتوقع أن يزيد
تباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض شبكات األمان االجتماعي من نسبة الفقر في البلدان .وبهذا من املتوقع
أن تسبب جائحة كوفيد 19-أول زيادة
في نسبة الفقر العاملي منذ عام  .1998الشكل  :4.2التغييرات املحتملة في فئة العاطلين عن العمل في دول
ومع التوقعات الجديدة التي أبلغ عنها منظمة التعاون اإلسالمي (مليون)
موظفو البنك الدولي ،من املتوقع أن
SCN: UR-7.7
SCN: UR-7.4
SCN: UR-6.7
60
يرتفع معدل الفقر العاملي  -حصة
55.4
السكان من إجمالي السكان في العالم
55
الذين يعيشون على أقل من  1.90دوالر
53.3
50
47.1
في اليوم  -من  %8.2املسجل في 2019
47.7
إلى  %8.6في  ،2020أو من  632مليون
45
39.8
شخص إلى  665مليون ( World Bank,
40
.)2020b

 2.2العمالة

35
2020

2019

2018

2017

2016

2015

ألزمة كوفيد 19-تأثير كبير على جميع
جوانب حياتنا .واألولوية األكثر إلحاحا
في محاولة التصدي لألزمة تقع حتما على الصحة العامة ومن املرجح أن تظل كذلك ألسابيع وأشهر مقبلة.
ومن املتوقع أن تؤدي التدابير الوقائية املتمثلة في عمليات اإلغالق الشامل إلى تخفيض ساعات العمل وزيادة
معدالت البطالة .فقد أصدرت منظمة العمل الدولية ثالثة تقارير رصد معنية بتقييم أثر الوباء على عالم
العمل بشكل منتظم .وتشير التقديرات األولية ملنظمة العمل الدولية إلى ارتفاع املعدل العاملي للبطالة
بمقدار  13مليون شخص (السيناريو "املعتدل") من مستوى أساس ي بلغ  188مليون في عام ILO ( 2019
 .)2020a, 18 Marchأشارت التقديرات العاملية التالية ملنظمة العمل الدولية إلى أن ساعات العمل
ستنخفض بنسبة  %6.7في الربع الثاني من عام  ،2020وهو ما يعادل  195مليون عامل بدوام كامل ،مع
املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على تقديرات منظمة العمل الدولية.
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خسارة العمال ملا يصل إلى  3.4تريليون دوالر أمريكي من الدخل بحلول نهاية عام ILO 2020b, 7 ( 2020
 .) Aprilوفي تقريرها النهائي ،من املتوقع أن تنخفض ساعات العمل العاملية بنسبة  %10.5في الربع الثاني،
وهو ما يعادل  305مليون وظيفة بدوام كامل ،ما يشكل تراجعا كبيرا لتقدير منظمة العمل الدولية السابق
البالغ  195مليون ( .)ILO 2020c, 29 Aprilيبلغ تقدير الربع األول من انخفاض ساعات العمل العاملية حاليا
( %4.5حوالي  130مليون وظيفة بدوام كامل).
في حين أن املاليين من العمال معرضون للتسريح من العمل ،فإن العدد النهائي السنوي لفقدان الوظائف في
عام  ،2020والذي من املتوقع أن يكون أكثر من  25مليون ،سيعتمد بشكل حاسم على تطور الوباء والتدابير
املتخذة للتخفيف من وطأته .فالوظائف التي من املمكن أن تكون عرضة ملخاطر عالية تتدخل ضمن نطاق
قطاعات السياحة واإلقامة والسفر والغذاء والخدمات املحلية األخرى .وعلى وجه التحديد ،فإن العاملين
لحسابهم الخاص ،والعاملين في وظائف قصيرة األجل أو بدوام جزئي هم أكثر عرضة إلى خطر فقدان العمل
أو الدخل .ناهيك عن النساء والشباب الذين هم أكثر عرضة النخفاض الطلب على العمالة ،فإمكانية تلقيهم
إلعانات البطالة والدخل املرتبط بها ضعيفة في حالة طول فترة البطالة بسبب الحيز املالي املحدود في العديد
من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .ومن املتوقع أيضا أن تكون الوظائف في قطاع التصنيع معرضة للخطر،
ً
ولكن نسبيا عند مستويات أقل ،وذلك اعتمادا على مدى تعطل سلسلة التوريد وديناميكيات الطلب على
املدى املتوسط.
إن توقعات منظمة العمل الدولية على مستوى كل بلد على حدة غير متوفرة ،ومن أجل الحصول على تقدير
تقريبي بشأن الزيادة املحتملة في معدل البطالة وإجمالي العاطلين عن العمل في دول منظمة التعاون
اإلسالمي ،يتم استخدام التقديرات العاملية ملنظمة العمل الدولية كبديل ،والتي تتوقع حسب أحدث
تقديراتها زيادة في عدد العاطلين عن العمل بأكثر من  25مليون .وهذا يعادل زيادة بنسبة  %0.7في معدالت
البطالة العاملية في إطار املستويات الحالية ملعدل املشاركة في القوى العاملة .وإذا زاد معدل البطالة بنفس
املعدل في مجموعة دول املنظمة وبلغ ( %7.4من  ،)%6.7فإن العدد اإلجمالي للعاطلين سيرتفع من مستواه
التقديري السابق البالغ  47.7مليون إلى  53.3مليون في عام ( 2020الشكل  .)4.2أما إذا زادت معدالت البطالة
إلى ( %7.7بنسبة  ،)%1فإن هذا العدد سيتجاوز  55مليون شخص .مما سيسفر عن تحديات ضخمة في
وضع السياسات العامة ضخمة ستواجهها حكومات منظمة التعاون اإلسالمي في استيعاب  8ماليين عاطل
إضافي ومعالجة املشاكل االجتماعية واالقتصادية للسكان املتضررين خالل فترة ما بعد األزمة.
إن انخفاض ساعات العمل والعمل من املنزل في وظائف معينة سيؤثر بشكل مباشر على إنتاجية العمل.
والسبب ليس فقط أن الناس ليسوا على ما يرام أو يكافحون للعمل في املنزل ،ولكن أيضا بسبب االنخفاض
ً
الحاد في اإلنتاج .فامتالك بنية تحتية مناسبة لالتصاالت الرقمية والعمل عن بعد يمكن أن تقض ي جزئيا
على فقدان اإلنتاجية لوظائف معينة ،ولكن احتمال امتالك العديد من الشركات في دول املنظمة ملثل هذه
املرافق ،وال سيما املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،ال يزال ضئيال .إذ أنه في غياب بنية تحتية معدة مسبقا ،قد
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يكون اللجوء إلى ترتيبات العمل هذه عن طريق االستثمار اإلضافي فيها مكلفا نوعا ما بالنسبة ملعظم املشاريع
الصغيرة واملتوسطة.
وفقا ملسح أجراه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مؤخرا شمل  780مؤسسة من مختلف محافظات تركيا حول
آثار الوباء على الشركات ،أجابت نسبة  %36من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بأنها قد علقت أنشطتها.
ّ
وحسب املسح ،انخفضت إيرادات أكثر من نصف الشركات بأكثر من  .%50ويذكر أن أعلى ثالثة أمور ُيتوقع
ّ
تحققها للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في مكافحة فيروس كورونا تشمل :تأجيل سداد الفواتير والضرائب
ومساهمات الضمان االجتماعي ( ،)%80والتخفيضات الضريبية ( )%77ويليها الدعم املالي ( .)%71في حين
أن قنوات االتصال الرقمية تسهل ترتيبات العمل من البيت ،إال أن  %32فقط من الشركات الصغيرة هي
التي تمتع ببنية تحتية كافية للعمل عن بعد ،بينما بلغت  %70لدى الشركات الكبرى ( UNDP Turkey,
.)2020
تستأثر املشاريع الصغيرة واملتوسطة بالحصة األكبر من الشركات والعمالة والقيمة املضافة في دول منظمة
التعاون اإلسالمي ،كما هو الحال في بقية العالم .وفي القطاعات التي تتمتع فيها املشاريع الصغيرة واملتوسطة
بحضور قوي كقطاع السياحة والسفر والغذاء ،تأثرت الشركات بشكل كبير بالوباء .ال يمكن تحديد مدى
تضرر املشاريع الصغيرة واملتوسطة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باألزمة ،ولكن من املؤكد أنها تواجه
تحديات كبيرة في السيولة لتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها املالية .بالنظر إلى مواردها وقدراتها املحدودة
ُ
إلدارة تدفقاتها النقدية ،والتحديات القائمة على مستوى الوصول إلى التمويل ،من املرجح أن تعرض عمليات
اإلغالق العديد من املشاريع الصغيرة واملتوسطة لخطر اإلفالس.
وفي هذا الصدد ،من الضروري مساعدة املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،خاصة في إدارة تدفقاتها النقدية،
لتجنب إفالسها خالل فترة اإلغالق الشامل وكذلك في فترة ما بعد األزمة .وهذا أمر مهم أيضا للحفاظ على
العاملين أثناء أوقات الحجر الصحي من خالل الشروع في عدد من آليات الحماية ،مثل دعم األجور للعمالة
غير املستغلة بالكامل .ويمكن تطوير تدابير دعم إضافية لرفع مستوى التكنولوجيا الرقمية في املشاريع
الصغيرة واملتوسطة من خالل مساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تقنيات
االتصاالت الرقمية واعتمادها.
ترتبط بعض املشاريع الصغيرة واملتوسطة املنتجة بشركات أكبر في عملياتها ،وتعطيل الشبكات وسالسل
التوريد بشكل خاص يجعلها هشة .وعالوة على ذلك ،قد ال تتمكن بسهولة من إعادة إنشاء شبكات أعمالها
التجارية إذا كونت الشركات الكبيرة شراكات جديدة مع غيرها في مواقع مختلفة كمحاولة ملواجهة هذا الوباء.
ومن املهم أن تقدم الحكومات املساعدة واملعلومات املتعلقة بكيفية تطوير استراتيجيات أعمال جديدة
وإقامة تحالفات جديدة ملثل هذه الشركات من أجل الحفاظ على النمو االقتصادي واإلنتاجي في البالد.
إن تأجيل سداد الديون من األدوات الفعالة التي يمكن أن تستخدمها الدول األعضاء ،كما هو مطبق في
مصر وماليزيا واململكة العربية السعودية وتركيا .فعلى سبيل املثال ،منح البنك املركزي املصري املشاريع
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الصغيرة واملتوسطة تمديدا لستة أشهر لسداد قروضها .حيث أن اإلقراض املباشر للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة ،بما في ذلك توسيع التمويل املتاح للقروض أو تبسيط إجراءات الحصول على القروض
وتسريعها ،أمر شائع أيضا كوسيلة دعم لهذه املشاريع ،كما هو منفذ في ماليزيا واململكة العربية السعودية
وتركيا .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تأجيل الدخل وضرائب الشركات (إندونيسيا وتركيا) وضمانات القروض
(اململكة العربية السعودية وتركيا) واملنح واإلعانات (إندونيسيا وتركيا) وإعانات األجور (تركيا) من بين
اإلجراءات التي يتم تنفيذها من قبل بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي لحماية املشاريع الصغيرة
واملتوسطة (.)OECD, 2020b

 3.2التجارة واملالية
التدفقات التجارية
أظهرت التجارة الدولية تباطؤا فعليا مسبقا في غمار التوترات التجارية املستمرة بين االقتصادات الكبرى
ولهذا لم يكن من املتوقع أن تعرف نموا في عام  .2020لكن بعد جائحة كوفيد ،19-تم تعديل التقديرات
العاملية للتدفقات التجارية بشكل يبرز تراجعها الكبير إلى الوراء .فوفقا لتقديرات منظمة التجارة العاملية،
من املتوقع أن تنخفض تدفقات التجارة العاملية بنسبة تتراوح بين  %13و  %32في عام  ،2020وذلك ً
بناء
على سيناريوهات بديلة .أما في الحالة املتفائلةُ ،يتوقع أن تنخفض تجارة البضائع العاملية بنسبة  %12.9في
عام  2020يليه انتعاش قوي بنسبة  %21.3في عام  2021وذلك لتقريب التجارة من املنحى الذي كانت تتجه
ً
فيه قبل الوباء ( .)WTO, 2020بينما يقترح السيناريو املتشائم ،أن بعض البضائع العاملية ستشهد انخفاضا
ً
أوليا أكثر حدة ( )%-31.9مع انتعاش أطول ولكن غير كامل نسبته .%24
للتحقيق في اآلثار املحتملة للوباء على قطاع التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،تجدر
اإلشارة إلى أن هيكل الصادرات في هذه البلدان يتركز بقدر كبير على املوارد واملنتجات األساسية القائمة على
السلع األساسية .لذلك ،فإن االنخفاض الحاد في أسعار السلع األساسية سيؤثر بشكل كبير على التدفقات
التجارية مع بقية العالم وبين دول املنظمة أيضا .يتم تقدير التغييرات املحتملة في التدفقات التجارية استنادا
إلى املستويات الحالية ألسعار السلع الرئيسية التي أبلغ عنها صندوق النقد الدولي ،وذلك من خالل إجراء
املزيد من االفتراضات حول مستويات األسعار.
في هذا الصدد ،من خالل أخذ متوسط التدفقات التجارية خالل السنوات الخمس املاضية ،تم تحديد
أفضل  20قطاعا للتصدير في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،والتي شكلت مجتمعة  %85من جميع
الصادرات من مجموعة بلدان املنظمة .وبعد ذلك ،يتم حساب التغييرات املحتملة في الصادرات في هذه
القطاعات بناء على مؤشرات األسعار التي قدمها صندوق النقد الدولي في مجموعات السلع الرئيسية .في حين
يركز هذا التحليل فقط على تأثيرات األسعار ،من املفترض أن االنخفاض في الطلب يتم تعويضه جزئيا
بانخفاض األسعار .ووفقا لذلك ،تم إنشاء ثالثة سيناريوهات بديلة .بالنسبة للسيناريو األول فهو متفائل
جدا بخصوص انخفاض األسعار ،والثاني معتدل بينما الثالث متشائم .كما تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى
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أن الهيكل التجاري لدول منظمة
التعاون اإلسالمي مع العالم يختلف
اختالفا بارزا عند مقارنته بتجارتها
البينية .ففي حين أن  %41من
صادراتها إلى العالم كانت من الوقود
املعدني على مدى السنوات الخمس
املاضية ،بلغت هذه الحصة %15
فقط في تجارتها البينية .لذلك ،فإن
انخفاض أسعار السلع سيؤثر
بشكل مفرط على توزيع التجارة
لصالح التجارة البينية في املنظمة.

الشكل  :5.2التغييرات املحتملة في تدفقات الصادرات من دول منظمة
التعاون اإلسالمي ()%
الصادرات البينية في املنظمة (املجموع)

العالم (املجموع)
الحصة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي
40

27.6

20.3

15.0

20
0

-9.5

-14.9
-33.3
SCN-3

-24.7
SCN-2

-4.9
-17.3

-20
-40

SCN-1

كما هو موضح في الشكل  ،5.2في
حالة السيناريو األول ،حيث تكون
وأسعار السلع األساسية لصندوق النقد الدولي ،وإحصاءات إدارة اإلحصاءات التجارية
لصندوق النقد الدولي.
أسعار النفط أقل بنحو  %42من
متوسط مستوى الخمس سنوات والسلع األخرى بحوالي  %5-1أقل من متوسطها ،ستنخفض الصادرات بين
بادان منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة  %4.9ثم ستتراجع صادراتها للعالم بحوالي  .%17وهذا من شأنه زيادة
حصة الصادرات البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي بنسبة  .%15كما أنه سيؤدي انخفاض إضافي في أسعار
السلع (  SCN-2: 55%في أسعار النفط و  %10-5في السلع األخرى؛  SCN-3: 70%في أسعار النفط و -10
 %15في السلع األخرى) إلى خسائر إضافية في حجم الصادرات ،لكنه سينطوي على حصة أكبر للتجارة
البينية في منظمة التعاون اإلسالمي.
املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على الخريطة التجارية ملركز التجارة الدولية،

يوضح الشكل6.2أ و 6.2ب التغيرات املحتملة في حجم الصادرات البينية في منظمة التعاون اإلسالمي وإجمالي
الصادرات في العالم بناء على هذه السيناريوهات الثالثة .كما يذكر سيناريو الحالة العادية ( )SCN-0الذي
تم استقراؤه من أجل املقارنة في حالة عدم وجود الجائحة .كما لوحظ بوضوح ،من املتوقع أن يكون انخفاض
الصادرات إلى العالم أكثر حدة ،ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض أسعار املنتجات املعدنية.
في الواقع ،يواجه سوق النفط العاملي أكبر انخفاض في الطلب منذ عقود .ومن املتوقع أن يستمر الضغط
النزولي على أسعار النفط في األشهر املقبلة ،حيث يؤدي االنخفاض املستمر في الطلب إلى زيادة أخرى في
املخزونات .وفقا إلصدار أبريل من تقرير توقعات أسواق السلع األساسية الصادر عن البنك الدولي ،من
املتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط  35دوالرا للبرميل في عام  .)World Bank, 2020a( 2020ومن الواضح
أن دول منظمة التعاون اإلسالمي املصدرة للنفط ستكون من بين الدول األكثر عرضة للتبعات االقتصادية
ً
للوباء .ومن ناحية أخرى ،فإن أسعار الزراعة أقل ارتباطا بالنمو االقتصادي ولم تشهد سوى انخفاضات
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الشكل 6.2ب .التغييرات املحتملة في تدفقات

الشكل 6.2أ :التغيرات املحتملة في تدفقات الصادرات

الصادرات من دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى

بين دول منظمة التعاون اإلسالمي
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على الخريطة التجارية ملركز التجارة الدولية ،وأسعار السلع األساسية لصندوق النقد الدولي،
وإحصاءات إدارة اإلحصاءات التجارية لصندوق النقد الدولي.

طفيفة خالل األشهر األولى من العام .ومن املرجح أن يفض ي انخفاض أسعار السلع األساسية إلى ضغوط
مالية تعرقل عجلة االقتصادات املصدرة للسلع األساسية ،مما يجعل التعامل مع األزمة أمرا مروعا.

تدفقات االستثمار
وفقا ألحدث تقديرات األونكتاد الصادرة في  26مارس  ،2020من املتوقع أن تنكمش تدفقات االستثمار
العاملي بنسبة  %40بسبب جائحة كوفيد . 19-وتتأثر نسبة كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات بسالسل
التوريد املتقطعة والصدمات املخلة بالطلب العاملي وانخفاض املبيعات واألرباح .كما تتوقع معظم الشركات
املتعددة الجنسيات التي تمثل الجزء األكبر من االستثمارات األجنبية املباشرة العاملية ( )FDIsانخفاضا
بنسبة  %30في أرباحها ،كما أنه من املرجح أن يستمر هذا االتجاه ملدة .وتعد قطاعات الطاقة وشركات
ً
الطيران وصناعات السيارات من بين القطاعات التي ُيتوقع أن تكون األكثر تضررا (.)UNCTAD, 2020a
تشير التقديرات إلى انخفاض تدفقات االستثمار العاملي بنسبة  %1في عام  ،2019وفقا ملرصد اتجاهات
االستثمار الصادر عن األونكتاد والذي نشر في يناير  .2020فعند األخذ بعين االعتبار االنخفاض املتوقع في
االستثمارات األجنبية املباشرة العاملية لعام  ،2019ومع افتراض أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي سوف
تشهد انخفاضا بنفس الحجم ( )%40في عام  ،2020من املتوقع أن تنخفض تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر إلى دول املنظمة إلى أقل من  64مليار دوالر في  .2020وهو انخفاض أقوى بكثير في تدفقات االستثمار
مقارنة باألزمات املالية العاملية  ،2009-2008حيث شهدت دول املنظمة انخفاضا من  173مليار دوالر أمريكي
في  2008إلى  132مليار دوالر أمريكي في  ،2009أي ما يعادل تراجعا يقارب  %23من إجمالي التدفقات .وللحد
من آثار الوباء ،تحاول العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تسريع إجراءات املوافقة على االستثمار،
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وتعزيز االستخدام املكثف لألدوات
واملنصات اإللكترونية ،وتقديم
خطط حوافز للبحث والتطوير
املتعلق بالصحة للتخفيف من األثر
على تدفقات االستثمار والشركات
املحلية (.)UNCTAD, 2020b

الشكل  :7.2تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي (مليار دوالر أمريكي)
106.3
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40

على صعيد آخر ،تواجه العديد من
63.8
دول منظمة التعاون اإلسالمي قيودا
كبيرة في تنفيذ حزم تحفيزية فعالة
*2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020
بسبب خسائر اإليرادات وانخفاض
احتياطياتها .فقد أدت االضطرابات
املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة البيانات اإلحصائية األونكتاد،
يونيو  )*( .2019يمثل تقديرات وتوقعات عامي  2019و .2020
املالية في األسواق املالية العاملية
بالفعل إلى هروب رؤوس األموال ،وكان ذلك عكس التدفقات االستثمارية ،وتخفيض قيمة العملة .وإلى جانب
الخسائر الكبيرة في اإليرادات ،تصبح خدمة الديون صعبة خاصة بالنسبة للحكومات ،مع احتمال أكبر
لإلفالس وزيادة اإلخفاقات االقتصادية .فعلى املستوى الجزئي ،أثار إغالق األعمال التجارية الشكوك
واملخاوف بشأن تخلف الشركات واألسر عن سداد الديون.
من حيث تدفقات رأس املال ،أدت جائحة كوفيد 19-إلى توقف بارز مفاجئ في تدفقات رأس املال إلى األسواق
الناشئة .فوفقا ملعهد التمويل الدولي ( ،)IIFشهد الربع األول من عام  2020أكبر تدفق للخارج في األسواق
الناشئة على اإلطالق (الشكل  ،)8.2متجاوزا بذلك أسوأ مراحل األزمة املالية العاملية (الشكل  .)9.2كما أدت
صدمة الطلب العاملي وحصول أكبر انخفاض في أسعار النفط منذ عقود إلى حدوث موجة تدفق قياسية
بلغت حوالي  83مليار دوالر أمريكي في شهر مارس فقط .ففي الفترة ما بين  21يناير و  9أبريل ،بلغت تدفقات
أسهم املحافظ  72مليار دوالر أمريكي وتدفقات الديون الخارجية  25مليار دوالر أمريكي ،وفق معهد التمويل
الدولي ،لتصل إلى ما مجموعه  97مليار دوالر أمريكي.

 4.2السياحة والنقل
تعتبر السياحة الدولية أحد أهم األنشطة االقتصادية ومصدرا هاما إليرادات العمالت األجنبية وتحقيق
النمو االقتصادي وخلق فرص الشغل في العديد من البلدان .إذ يتم إنتاج حوالي  %10من الناتج املحلي
اإلجمالي في العالم في هذا القطاع .كما يخلق قطاع السياحة وظيفة من بين كل  4وظائف جديدة في جميع
أنحاء العالم .وفي عام  ،2019شكلت السياحة الدولية  %8من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة
التعاون اإلسالمي ووفرت فرص عمل ألكثر من  45مليون شخص (.)WTTC, 2020
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الشكل  :8.2تدفقات الحافظة املتراكمة من األسواق
الناشئة إثر جائحة كوفيد( 19-بمليارات الدوالرات
األمريكية)

املصدر :معهد التمويل الدولي ،تقرير تدفقات رأس املال9 ،
أبريل  .2020غير مقيم

الشكل  :9.2تدفقات الحافظة املتراكمة من األسواق
الناشئة خالل مختلف األزمات (بمليارات الدوالرات
األمريكية)

املصدر :معهد التمويل الدولي ،تقرير تدفقات رأس املال9 ،
أبريل  .2020تدفقات غير املقيمين منذ  21يناير .2020

بما أنه لدى قطاع السياحة روابط مباشرة وغير مباشرة مع  185نشاطا على جانب العرض في االقتصاد،
فإن صدمة مثل تفش ي وباء يمكن أن تؤثر على سلسلة من األنشطة االقتصادية بدءا بالنقل ووصوال إلى
أصحاب الفنادق ( .)OECD, 2020cوفقا ملنظمة السياحة العاملية ( ،)a2020فإن حوالي  %80من جميع
شركات السياحة على مستوى العالم عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم لديها مصادر محدودة
للبقاء في حالة حدوث صدمة اقتصادية مثل الصدمة الحالية بسبب تفش ي كوفيد . 19-حيث يخلق قطاع
السياحة املاليين من الوظائف ،ويوفر أيضا فرص عمل لبعض الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب
واملجتمعات الريفية في العديد من البلدان النامية واملتقدمة ( .)UNWTO, 2020bوفي هذا السياق ،يمكن
أن ُيترجم الركود أو األزمة في القطاع إلى خسارة ماليين الوظائف جراء هذه الجائحة .ونتيجة لذلك ،يمكن أن
يؤثر تعطيل أنشطة القطاع على جميع أصحاب املصلحة املعنيين بالسياحة على نطاق واسع ،وبالتالي
سيؤدي إلى زيادة معدالت البطالة والفقر.
أدى اإلعالن عن جائحة كوفيد 19-يوم  11مارس  2020من قبل منظمة الصحة العاملية إلى موجة تدابير
فرض قيود على السفر بأشكال وكثافة مختلفة وضعت هذا القطاع في موقف صعب .وفقا ملنظمة السياحة
العاملية ( ،)c2020واعتبارا من  28أبريل  ،2020من بين  217وجهة حول العالم:
 أغلقت  %45حدودها كليا أو جزئيا في وجه السياح " -ال ُيسمح للركاب بالدخول"؛
ً
ً
 علقت  %30الرحالت الدولية كليا أو جزئيا " -تم تعليق جميع الرحالت الجوية"؛
 منعت  %18دخول مسافرين من دول محددة أو الركاب الذين عبروا من خالل وجهات معينة؛
 طبقت  %7إجراءات مختلفة ،مثل الحجر الصحي أو العزل الذاتي ملدة  14يوما وإجراءات
التأشيرة.
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نتيجة للقيود املذكورة أعاله املفروضة على السفر والسياحة ،تقدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )c2020انخفاضا بنسبة  %70-%45في أنشطة السياحة الدولية في عام  .2020لدى منظمة السياحة
ً
العاملية ( )a2020تقديرات أكثر اعتداال حول تأثير الوباء حيث يقدر انخفاض عدد السياح الوافدين
الدوليين بنسبة  %20إلى  %30في عام  2020مقارنة بعام  .2019ويمكن أن ُيترجم هذا االنخفاض املتوقع في
عدد السياح الدوليين إلى انخفاض في عائدات (صادرات) السياحة الدولية بمقدار  300إلى  450مليار دوالر
أمريكي .وبشكل عام ،تتوقع منظمة السياحة العاملية ( )a2020أنه بسبب جائحة كوفيد ،19-سيخسر قطاع
السياحة العاملي ما بين خمس وسبع سنوات من النمو .كما تكشف تقديرات منظمة السياحة العاملية هذه
عن شدة وعمق األزمة التي سيكون لها بالتأكيد آثارا خطيرة على قطاعي السياحة والنقل في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي.
في هذا السياق ،يعرض الشكل  10.2توقعات تخص دول منظمة التعاون اإلسالمي حول وصول السياح
الدوليين وعائدات السياحة بناء على سيناريوهات منظمة السياحة العاملية .كما يوضح الشكل 10.2
التوقعات بشأن األنشطة السياحية فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي لعام  .2020ويعكس السيناريو
األساس ي مسار النمو املعتاد لقطاع السياحة في الدول األعضاء ً
بناء على أدائها خالل الفترة  2019-2013مع
افتراض عدم وجود تفش ي كوفيد 19-في عام  .2020وتماشيا مع توقعات منظمة السياحة العاملية ،يفترض
السيناريو األول أن تفش ي هذا الفيروس سيؤدي إلى تقلص بنسبة  %20في قطاع السياحة مقارنة بالسيناريو
األساس يً .
وبناء على ذلك ،من املتوقع أن تستضيف دول منظمة التعاون اإلسالمي  123.3مليون سائح دولي
ً
بدال من  154.2مليون املتوقعة في عام  .2020ويترجم هذا إلى خسارة محتملة بقيمة  38.6مليار دوالر أمريكي
في عائدات السياحة .أما االفتراض الرئيس ي للسيناريو الثاني فهو انكماش بنسبة  %30في السياحة مقارنة
مع السيناريو األساس ي لعام  .2020فاألرقام الواردة في السيناريو الثاني صادمة حيث يتوقع أن تستقطب
دول منظمة التعاون اإلسالمي  107.9مليون سائح دولي فقط ،ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة  46.3مليون
سائح مقارنة بالسيناريو األساس ي .ومن املتوقع أن يدر هؤالء السياح  135مليار دوالر أمريكي من العمالت
األجنبية لدول منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بـ  192.8مليار دوالر من توقعات السيناريو األساس ي لعام
.2020
يتوقع أن ُيضعف تفش ي كوفيد 19-كذلك األنشطة السياحية البينية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في
عام  ،2020وأن يصل عدد السياح الوافدين فيما بين دول املنظمة إلى  68.2مليون في السيناريو  1و 59.7
مليون في السيناريو الثاني .فهذه األرقام أقل بكثير مقارنة بأرقام التوقعات األساسية التي بلغت  85.3مليون
سائح فيما بين دول املنظمة في عام ( 2020الشكل  .)10.2ومقارنة بسيناريو خط األساس لعام  ،2020من
املتوقع أيضا أن تسجل إيرادات السياحة البينية للمنظمة خسائر بقيمة  14.3مليار دوالر أمريكي و 21.4
مليار دوالر أمريكي بسبب كوفيد 19-في السيناريو األول والثاني على التوالي.
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في الواقع ،فإن التقديرات التي وضعتها منظمة الطيران املدني الدولي ( )ICAO, 2020تتماش ى أيضا مع
التوقعات التي وضعتها منظمة السياحة العاملية بشأن شدة األزمة في قطاعي السياحة والنقل العامليين
الناجمة عن وباء كوفيد 19-مخلفة آثارا عويصة على دول منظمة التعاون اإلسالمي.
الشكل  :10.2اآلثار املحتملة لـكوفيد 19-على السياحة الدولية في دول منظمة التعاون اإلسالمي في عام
2020
السيناريو ( 1تقلص بنسبة  20في املئة بسبب كوفيد)19-

السيناريو األساس ي (عدم وجود كوفيد)19-
السيناريو ( 2تقلص بنسبة  30في املئة بسبب كوفيد)19-
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات منظمة السياحة العاملية.

نظرا لقيود السفر وإجراءات اإلغالق الشامل وحظر التجول ،ألغت شركات الطيران في العديد من دول
منظمة التعاون اإلسالمي رحالتها الدولية في مارس  .2020وارتفع عدد حاالت اإللغاء هذه بشكل ملحوظ في
مارس وأبريل مع انتشار تفش ي كوفيد 19-بسرعة في جميع أنحاء العالم .فعلى سبيل املثال ،في فبراير 2020
بينما سجلت اإلمارات العربية املتحدة انخفاضا بنسبة  %2فقط في سعة مقاعد الركاب الدولية باملقارنة مع
املخطط املسبق ،بلغ معدل االنخفاض نسبة  %84في أبريل ( 2020الجدول  .)1.2وعلى نفس املنوال ،شهدت
تركيا وماليزيا واململكة العربية السعودية وإندونيسيا وقطر واملغرب ،وهي جميعها وجهات سياحية رئيسية
في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي وتستضيف مراكز سفر دولية مهمة ،تقلصات كبيرة في سعة مقاعد
الركاب الدولية من فبراير إلى أبريل  .2020فخالل شهر أبريل  ،2020تراوح حجم التراجع في سعة املقاعد
بالنسبة لهذه الدول األعضاء بين ( %64اململكة العربية السعودية) و ( %89تركيا).
وباملثل ،من املتوقع أن تسجل حركة الشحن الجوي انخفاضا كبيرا مكونا من رقمين في عام  2020بسبب
الركود في التجارة الدولية وأنشطة السياحة ( .)IATA, 2020وتدني أعداد املسافرين الدوليين أو سعة الشحن
ال يعني فقط إلغاء عدد من الرحالت الجوية ،بل يعني ذلك وجود تداعيات مالية خطيرة وكبيرة .ومن املتوقع
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أن يسجل قطاع النقل الجوي في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،بما في ذلك بعض شركات الطيران الكبرى
مثل الخطوط الجوية التركية واإلماراتية والسعودية وكذلك املطارات الدولية مثل مطارات دبي وإسطنبول
وكواالملبور وغيرها من شركات تقديم الخدمات ،خسائر مالية كبيرة .وفي الوقت نفسه ،ستواجه الحكومات
خسائر كبيرة في اإليرادات الضريبية ( .)ICAO, 2020كما سيفقد العاملون في قطاع النقل وظائفهم أو
سيحصلون على دخل مخفض.
وعلى شاكلة النقل الجوي ،تمر شركات النقل البحري أيضا بأوقات صعبة بسبب جائحة كوفيد.19-
فانخفاض حجم التجارة الدولية وحجم اإلنتاج قد قلل من الطلب العاملي على النفط واملواد الخام .وتبقى
العديد من الناقالت وسفن الشحن عاطلة في انتظار انطالق عمليات الشحن من جديد ( Bloomberg,
 (،2020بينما رست بعضها في البحر بما عليها من شحنات باحثة عن مشترين .كما أثر الوباء أيضا على قطاع
النقل بالسكك الحديدية في دول منظمة التعاون اإلسالمي ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض حجم التجارة
الدولية .كما توقفت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي عن توفير خدمات النقل بالسكك الحديدية
للركاب مؤقتا بسبب تدابير االحتواء مثل حظر التجول وحاالت اإلغالق الشامل في شهري مارس وأبريل .2020
الجدول  :1.2تغير سعة مقاعد الركاب الدولية من املخطط األصلي ()%

اإلمارات العربية املتحدة
تركيا
ماليزيا
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إندونيسيا
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املغرب

فبراير2020

مارس 2020

أبريل 2020

-2

-43

-84

-21

-34

-89

-8

-41

-75
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-31

-64

-10

-32

-78
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-74

غ.م

غ.م

-82

املصدر :تحليل موظفي سيسرك بناء على مجموعة بيانات منظمة الطيران املدني الدولي ()2020

بشكل عام ،بدأ تفش ي كوفيد 19-في التأثير بشدة على قطاعي السياحة والنقل في دول منظمة التعاون
اإلسالمي .فالتنوع املحدود للصادرات واالعتماد الشديد على النشاط السياحي يحد من مجال املناورة في
بعض دول املنظمة مثل غامبيا وجزر املالديف .يمكن أن تتأثر مثل هذه الدول األعضاء في املنظمة إلى حد
كبير نتيجة انخفاض عائدات النقد األجنبي ( ،)Oguz et al., 2020كما ستتأثر بعضها التي لديها قطاعات
سياحية متطورة مثل اإلمارات العربية املتحدة وتركيا واملغرب بالقيود الدولية على السفر والنقل .ومع ذلك،
تتمتع هذه البلدان بقدرة كبيرة على توليد أرباح من العمالت األجنبية من خالل قنوات بديلة مثل التجارة
واالستثمار بفضل هياكلها االقتصادية املتنوعة .وعالوة على ذلك ،فإن وجود بنية تحتية قوية في مجال
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السياحة والنقل وتوافر مجموعة أوسع من األنشطة السياحية يمكن أن يساعدها على تعويض خسائرها
بسرعة بمجرد رفع تدابير االحتواء.
في النهاية ،فاألمر 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 في قطاعي السياحة والنقل .كما ستلعب جودة البنية التحتية واملوارد
البشرية ووجود إرادة سياسية قوية دورا جوهريا في االستجابة الحتياجات قطاعي السفر والنقل في دول
منظمة التعاون اإلسالمي .كما أن تعزيز األنشطة السياحية بين دول املنظمة عن طريق تخفيف سياسات
التأشيرات الث نائية ،وتوفير الحوافز (مثل التخفيضات الضريبية املؤقتة ،واإلعانات) لشركات الطيران
ووكاالت السفر سيساعد أيضا على تقليل الخسائر املالية املحتملة وتوفير العديد من الوظائف في دول
منظمة التعاون اإلسالمي املتأثرة بجائحة كوفيد.19-

 5.2الزراعة واألمن الغذائي
إن جائحة كوفيد 19-واألزمة االجتماعية االقتصادية املصاحبة لها تؤثر بالفعل على أنظمة األغذية والزراعة
بشكل يهدد رفاهية املجتمع .وبالنظر إلى الوباء الصحي السابق (مثل تفش ي إيبوال) وأزمة أسعار الغذاء في عام
 ،2008حدثت آثار سلبية على سالسل اإلنتاج الزراعي واالستهالك مخلفة تقلبا في أسعار السوق .ومع ذلك،
فإن الجائحة الحالية غير مسبوقة تماما في سرعتها ونطاقها وشدتها واالضطرابات االجتماعية واالقتصادية
وحاالت عدم اليقين التي خلفتها ،مما قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على قطاع الزراعة واألمن الغذائي.
يعتبر الحصول على الغذاء الحاجة األساسية املطلوبة ليعيش اإلنسان ،ومع ذلك فهي ال تزال مشكلة عاملية
لحد اليوم .ويشير أحدث تقرير صادر عن شبكة معلومات األمن الغذائي ) )2020( (FSINإلى أنه في عام 2019
عانى  135مليون شخص من انعدام األمن الغذائي الحاد في  55دولة تعاني من أزمات غذائية .ومع استمرار
تفش ي كوفيد ،19-يمكن أن يتضاعف الرقم ،واضعا  130مليون شخص آخر في أزمة املعاناة مع انعدام األمن
الغذائي (.)Welsh, 2020
وفي العقود القليلة املاضية ،أصبح انعدام األمن الغذائي بالفعل أحد أكبر املشاكل في العديد من دول منظمة
التعاون اإلسالمي .فقد أشارت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ( )FAO, 2020dإلى أن
ما متوسطه  %47.9من مجموع السكان في دول املنظمة يعانون من مشاكل مرتبطة بانعدام األمن الغذائي،
وهي نسبة أعلى بكثير من املتوسط العاملي البالغ  .%25.4وما زاد الطين بلة هو أن العديد من دول املنظمة
في شرق أفريقيا التزال تحاول السيطرة على هجوم لسرب من الجراد وهو األسوأ منذ عقود ،والذي يهدد في
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حد ذاته األمن الغذائي في املنطقة .وبهذا يمكن أن يؤدي تفش ي هذا الوباء إلى تدهور الوضع املتعلق باألمن
الغذائي أكثر فأكثر إذا لم يتم التعامل معه باتخاذ التدابير الصحيحة.
ملنع تفاقم أزمة الغذاء ،تحتاج البلدان إلى تقييم واتخاذ اإلجراءات املناسبة لضمان حق الوصول إلى الغذاء،
والحفاظ على سير عمل سالسل اإلمدادات الغذائية العاملية ،والتخفيف من آثار الوباء عبر أنظمة األغذية
الزراعية ( .)Cullen, 2020وعالوة على ذلك ،يجب إيالء اهتمام خاص للسكان الضعفاء ألن آثار الوباء تصيب
بشكل كبير الفئات األشد فقرا وضعفا ،بما في ذلك املشردين .حيث أظهرت التجارب السابقة عند تفش ي
ً
فيروس إيبوال وبروز أزمة أسعار الغذاء في عام  2008أن األسر األكثر فقرا التي تنفق أكبر حصة من دخلها
على الغذاء هي التي مرت بمعاناة شديدة ( .)CFS HLPE, 2020فقد أدى حصول أزمة على صعيد سلسلة
اإلمدادات الغذائية إلى زيادة أسعار املواد الغذائية مما يجعل الحصول على الغذاء أكثر صعوبة .كما أن
األسر الفقيرة تفتقر في كثير من األحيان إلى مدخرات كافية وتفتقر إلى إمكانية الوصول إلى االئتمان ،مما
يعرضها لخطر الفقر املدقع.

مصادرالتأثير :جانب الطلب ،جانب العرض
كيف تؤثر جائحة كوفيد 19-على الزراعة واألمن الغذائي؟ ال توجد إجابة مباشرة على هذا السؤال بحيث
يمكن أن تكون آثار الوباء مباشرة على سالسل اإلمدادات الغذائية وكذلك غير مباشرة من خالل تأثير
القطاعات االقتصادية األخرى .وستعتمد درجة التأثيرات أيضا على شدة الوباء في املنطقة وكذلك على
مستوى اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع األزمة .وبشكل عام ،تشير التقييمات األولية إلى
انخفاض في الطلب والعرض على كل من املنتجات الغذائية والزراعية بسبب الركود املفاجئ للخدمات
اللوجستية والتجارة (.)Schmidhuber et al., 2020
من جانب العرض ،يشكل الوباء خطرا كبيرا على إنتاج املنتجات الغذائية والزراعية .وترجع التأثيرات على
الزراعة وإنتاج الغذاء إلى اختالل عوامل اإلنتاج مثل املدخالت الوسيطة (األسمدة ،إلخ) ،والعمالة ،ورأس
املال الثابت (اآلالت ،وما إلى ذلك)  .كما قد تأتي هذه الصدمة من الجهود الحكومية الصارمة الحتواء انتشار
ً
الفيروس التاجي ،فضال عن اآلثار املباشرة النتشار العدوى على نطاق واسع بين السكان.
إن الجهود املبذولة الحتواء الوباء الذي يقيد عادة حركة الناس ويؤدي إلى إغالق األعمال التجارية يمكن أن
تسفر عن آثار مدمرة على توافر عوامل اإلنتاج املختلفة والقدرة على تحمل تكاليفها في قطاع الزراعة .فعلى
سبيل املثال ،يمكن أن يؤدي انقطاع إمدادات املبيدات الحشرية واألسمدة واألدوية البيطرية واملدخالت
األخرى إلى انخفاض توافر و /أو ارتفاع أسعار املدخالت الزراعية التي تؤثر على الغلة وإنتاج املحاصيل.
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فمثالُ ،يعاني املزارعون في باكستان من صعوبة في شراء األسمدة بسبب إغالق تجار األسمدة ،مما أدى إلى
حصول اضطراب في إنتاج املحاصيل ( .)Hanif, 2020وفي حاالت أخرى ،تعطلت جهود مكافحة تفش ي الجراد
الصحراوي في بلدان شرق أفريقيا (بعضها أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي) بسبب التأخير في إمدادات
املبيدات بسبب االنخفاض الكبير في الشحن الجوي العاملي ( .)Ngotho, 2020ويمكن أن يحدث تعطيل
ُ
اإلنتاج الزراعي أيضا عندما يصاب األشخاص الذين يعملون في الزراعة باملرض أو تحد حركتهم ونشاطهم
بالقيود املفروضة .إذ يتم منعهم من العمل على أراضيهم أو الوصول إلى األسواق لبيع املنتجات أو شراء
الطعام أو الحصول على البذور واإلمدادات.
على نقيض العرض ،فإن اضطراب االستهالك الناتج عن كوفيد 19-يؤثر على الطلب .فالسكان الذين يعانون
من فقدان الدخل هم أكثر عرضة لعدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء تلبية الحتياجاتهم اليومية.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب احتمال ارتفاع سعر الغذاء الناجم عن انقطاع اإلمدادات .فعلى مستوى كل بلد
على حدة ،يمكن أن تكون البلدان التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغذاء األجنبية أكثر عرضة للخطر.
فالصدمة التي تلقتها التجارة الدولية وتقلبات أسعار العمالت يمكن أن تعرقل املخزون الغذائي ،وترفع
األسعار املحلية ،وتهدد األمن الغذائي للبالد .ففي السودان ،على سبيل املثال ،وسط الصراع للسيطرة على
تفش ي كوفيد ،19-ارتفعت أسعار عدد من األطعمة األساسية إلى مستويات قياسية في مارس إثر انخفاض
قيمة عملة البالد (.)FAO, 2020c
قد تختلف املخاطر املتعلقة باألمن الغذائي التي قد يواجهها البلد حسب درجة اآلثار على اإلنتاج واالستهالك.
فوفقا لـ (  ،1)Schmidhuber et al., 2020تواجه البلدان النامية بشكل عام ،مخاطر أعلى من حيث التعرض
من جانب الطلب .وهذا يعني أن جانب االستهالك هو القناة األكثر تعرضا لتأثير كوفيد 19-مقارنة بجانب
اإلنتاج .وهذا ينطبق أيضا على دول منظمة التعاون اإلسالمي.
إن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،خاصة ذات الدخل املنخفض ،هي األكثر عرضة النتقال الوباء من جانب
الطلب .كما هو موضح في الشكل  ،11.2يتعرض جانب الطلب في ما يقرب من  %70من دول منظمة التعاون
اإلسالمي إلى مستويات تتراوح بين متوسطة وعالية من الخطر .في املقابل ،فإن  %10فقط معرضة ملخاطر
منخفضة من جانب الطلب .وبشكل عام ،من املحتمل أن يؤدي انكماش االقتصاد والدخل في ظل تدابير
مكافحة الجائحة إلى زيادة عدد الفقراء وبالتالي وضع املزيد من الناس في حالة انعدام األمن الغذائي .فخالل
األزمة ،تضطر الفئات األكثر هشاشة إلى االستجابة بشكل سلبي الستراتيجيات التكيف للتغلب على
 1تقدير املخاطر املحتملة على قطاع الزراعة والغذاء ً
بناء على جانب الطلب وجانب العرض .وبالنسبة للعرض (اإلنتاج) ،فإن العوامل هي:
حصة املدخالت الوسيطة ،واستهالك رأس املال الثابت لكل عامل زراعي ،والناتج اإلجمالي لكل عامل زراعي ،وحصة الصادرات الزراعية.
ُيستمد جانب الطلب (االستهالك) من نصيب الفرد من النفقات الغذائية ونصيب الواردات الزراعية.
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الشكل  :11.2تعرض الطلب والعرض لآلثار الناجمة عن الوباء (مستوى أعلى يعني مخاطر أعلى)
منخفض

21%

10%

متوسط االنخفاض

15%

26%
100%

متوسط االرتفاع

التأثير على الطلب

54%

53%
80%

60%

مرتفع

14%
40%

20%

7%

التأثير على العرض

0%

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات )2020(.Schmidhuber et al

انخفاض الدخل -فعلى سبيل املثال ،تصبح األنظمة الغذائية أقل تنوعا ويتم بيع األصول اإلنتاجية FAO, ( -
ً
 .)2020aكما تهدد مخاطر الطلب البلدان التي تعتمد على واردات األغذية وتعتمد ماليا على صادرات السلع
الخام (مثل النفط) التي انهارت أسعارها خالل الوباء .وينطبق هذا الوضع في الغالب في دول منظمة التعاون
اإلسالمي الواقعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .إذ أن إمدادات األغذية املستوردة مهددة بسبب
انخفاض اإليرادات من صادرات السلع األساسية ،وتقلب أسعار الصرف ،وتعطيل السلسلة الغذائية
الزراعية العاملية.
وفي املقابل ،على الرغم من انخفاض املخاطر بشكل عام ،من املحتمل أن تواجه بعض البلدان في منظمة
التعاون اإلسالمي اضطرابات من جانب العرض ،الندماجها الكبير في السلسلة الغذائية العاملية واألنظمة
الزراعية كثيفة رأس املال في بعض البلدان )Schmidhuber et al., 2020(.ويمكن أن تؤدي االنقطاعات في
توريد املدخالت بعد الصدمات التي تعرضت لها التجارة والخدمات اللوجستية إلى تقليص اإلنتاج الزراعي
على املدى القصير .كما أن النظام الزراعي ذ و الكثافة الرأسمالية مهدد باالضطرابات في أسواق االئتمان،
والتي تميل إلى أن تكون أكثر تقلبا خالل األزمة .عالوة على ذلك ،في البلدان التي لديها أنظمة إنتاج كثيفة،
يكون القطاع الزراعي عرضة إلى نقص في العمالة .وقد أظهرت لنا التجربة من تفش ي فيروس إيبوال ،على سبيل
املثال ،أن القيود املفروضة على الحركة أدت إلى نقص العمالة في وقت الحصاد وبالتالي أثرت بشكل سلبي
على إنتاجية الزراعة( . )FAO, 2016وسيترك هذا أثرا غير مقصود على األمن الغذائي خاصة في البلدان التي
تسود فيها أنظمة زراعة الكفاف.

 6.2الصحة
في خضم زيادة حاالت اإلصابة بكوفيد 19-والطلب على العالج العاجل ،تتعرض أنظمة الرعاية الصحية
لضغوط هائلة في جميع أنحاء العالم .وفي الواقع ،شكل ظهور كوفيد 19-اختبارا محسوسا ملدى قدرة النظم
الصحية على الصمود ومدى جاهزية آليات التأهب واالستجابة للطوارئ في جميع أنحاء العالم .وبشكل عام،
تكافح أنظمة الرعاية الصحية لتتبع واختبار وعالج األشخاص املتضررين في جميع أنحاء العالم ولكن الوضع
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حرج بشكل خاص في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،بما في ذلك العديد من الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي حيث أنظمة الرعاية الصحية ضعيفة وتتصارع بالفعل مع عدم كفاية مهنيي قطاع الصحة
ومرافق مختبرات التشخيص ،وآليات مراقبة األمراض ،واستراتيجيات اإلبالغ بشأن املخاطر ،واإلشراف
السياس ي (.)ILO, 2020
لقد ساهم تفش ي مرض كوفيد 19-في خلق آليات االستجابة الصحية الطارئة على املستويين العاملي والوطني
لحماية صحة الناس وتجنب االرتفاع الحاد في معدالت اإلصابة .وفي جميع أنحاء العالم ،تمت إعادة توزيع
العاملين في املرافق الصحية واملرافق واملعدات ملواجهة تدفق املرض ى الذين يعانون من هذا املرض .وبالنظر
إلى حقيقة أن هذه اإلصابات ناتجة عن ساللة جديدة من فيروس كورونا ،فقد عانت أنظمة الرعاية الصحية
بشدة في البداية لتلبية الطلب على التشخيص  /االختبار والعالج املناسب .وتحقيقا لهذه الغاية ،قاد تطوير
مجموعات اختبار وبروتوكوالت  /مبادئ توجيهية مناسبة لتتبع العدوى والسيطرة عليها ومعالجتها الجهود
املبذولة على الصعيد العاملي الحتواء هذه الجائحة.
كما قامت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتطبيق إجراءات صحية طارئة الحتواء معدل العدوى
من خالل ضمان توفير خدمات التشخيص والعالج الكافية للمحتاجين في بيئة آمنة ومهنية .اعتبارا من 14
مايو  ( 2020قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد ،)19-أبلغت هذه الدول عن  530,991حالة مؤكدة
مختبريا بمتوسط معدل نمو يومي يبلغ  .%11وتم عالج أكثر من نصف ( )%53من هذه الحاالت املؤكدة
بنجاح بمتوسط معدل نمو يومي بلغ  %13من حاالت التعافي .كما تؤكد هذه الحقيقة على فعالية استجابة
الرعاية الصحية والجهود املبذولة خاصة من طرف الدول األعضاء التي تتحمل عبئا كبيرا .يمكن أيضا أن
ُيعزى انخفاض معدالت اإلصابة والوفيات جزئيا إلى التركيبة السكانية الشابة للبلدان األعضاء حيث تشير
األدلة املتاحة إلى أن كبار السن والذين يعانون من حاالت مزمنة عادة ما يكونون أكثر عرضة للمضاعفات
الخطيرة أو الوفاة الناجمة عن هذا املرض .وعالوة على ذلك ،يجب تفسير البيانات حول إصابات كوفيد19-
والوفيات وحاالت التعافي بعناية بسبب النقص الكبير في قدرات االختبار والتتبع واإلبالغ في العديد من دول
املنظمة.
ومع ذلك ،فإن عدوى كوفيد 19-لم تبلغ ذروتها بعد في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ،وقد تنهار أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة الحالية ،خاصة في الدول األعضاء األقل نموا ،نظرا
لقدرتها املحدودة على االستجابة بفعالية لالرتفاع الكبير في وتيرة انتشار العدوى .ال يمكن قياس النطاق
الكامل لتداعيات جائحة كوفيد 19-على هذه الدول وأماكن أخرى بسبب عدم توفر البيانات األساسية
وطبيعة الوباء الجديد التي التزال قيد االستكشاف .ومع ذلك ،تم جمع بعض النتائج األولية وعرضها في
األقسام الفرعية التالية تحت العنوانين العريضين للعديد من القنوات املباشرة وغير املباشرة حول تأثيرات
جائحة كوفيد 19-على أنظمة الرعاية الصحية مع التركيز على البلدان األعضاء.
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االستخدام املفرط للهياكل األساسية للخدمات الصحية
يشكل أغلبية العاملين في مجال الرعاية الصحية في العالم املقدر عددهم ب 50مليون منهي الخط األول
للدفاع في معركة كوفيد 19-ولعالج املرض ى وإجراء اختبارات للكشف عن اإلصابة وتأكيدها .إذ تضع جائحة
ً
كوفيد 19-ضغطا كبيرا على القوى العاملة الصحية املحدودة والهشة خاصة في املناطق النامية التي تعاني
من نقص حاد في األطباء واملمرضين .ونتيجة لذلك ،فإن العاملين الصحيين مثقلون بأعباء العمل املتزايدة
وتدهور ظروف العمل إلى جانب الزيادة الهائلة في الضائقة النفسية والتعب واإلرهاق املنهي .واليستثني األمر
العاملين الصحيين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذين يعانون من نقص كبير في األطر
الطبية واملمرضات .وفقا ألحدث البيانات املتاحة ( ،)SESRIC, 2019يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي
لكل فرد  26عامال فقط لكل  10000شخص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة وهو
ما يمثل نصف الحد األدنى البالغ  44.5من العاملين الصحيين لكل  10000من السكان كما هو محدد من
طرف منظمة الصحة العاملية .وحاليا ،تواجه  38دولة عضو نقصا حادا في العاملين الصحيين  ،بمعدل يقل
عن  44.5من األطباء واملمرضات والقابالت لكل  10000شخص .كما أن كثافة العاملين في مجال الصحة
تقل عن  10لكل  10000شخص في  14دولة تعاني من نقص حاد (الشكل .)12.2
الشكل  :12.2كثافة العاملين في مجال الصحة لكل عشرة آالف شخص*2018-2010 ،
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نظرا لطبيعة وظائفهم ،فإن العاملين الصحيين يواجهون أكبر املخاطر وهم معرضون لكوفيد 19-ولنشره
أثناء مساعدة اآلخرين .في الحقيقة ،يعمل العديد من هؤالء العاملين الصحيين في أماكن للرعاية الصحية
حيث ال ترقى التدابير الوقاية والسيطرة على العدوى للمستوى املطلوب .وباإلضافة إلى ذلك ،وبسبب
االختالالت الخطيرة في العرض العاملي والقيود التجارية على معدات الحماية الشخصية ( ،)PPEاستمر عمال
الرعاية الصحية في العمل دون ارتداء القفازات واألقنعة الطبية وأجهزة التنفس والنظارات الواقية واألغطية
الواقية للوجه والعباءات واملآزر املناسبة في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي وفي أماكن أخرى.
وفقا ملنظمة الصحة العاملية ،واجه العاملون الصحيون في معظم البلدان التي بها عدوى عالية لكوفيد19-
مشاكل في الوصول إلى معدات الحماية لحماية أنفسهم ومرضاهم من العدوى وإصابة اآلخرين .وبهذا تسببت
هذه الحالة في زيادة مطردة في انتقال العدوى إلى العاملين الصحيين في جميع أنحاء العالم .وفقا ألحدث
التقديرات للمجلس الدولي للممرضات ( ،)ICNأصيب أكثر من  90,000عامال في مجال الرعاية الصحية
بالفيروس أثناء قيامهم بعملهم بينما ماتت أكثر من  260ممرضة.
من بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،تعرض العاملون الصحيون في إيران ألكبر ضرر بما يزيد
عن  2000إصابة ،تلتها تركيا ( )600والنيجر ( )126ونيجيريا ( )113وكوت ديفوار ( )85والغابون ()57
والكاميرون ( .)40يجب قراءة البيانات على املستوى القطري حول إصابات العاملين في مجال الصحة بعناية
ألنها محدودة للغاية وتستند إلى وسائل اإلعالم واإلحاطات اإلعالمية حيث ال توجد آلية إبالغ منهجية لجمع
ومشاركة هذه البيانات مع منظمة الصحة العاملية .ولذلك ،فإن األرقام الحالية ال تعكس بالضرورة حقيقة
خطورة الوضع في هذه الدول األعضاء.
الجدول  :2.2عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية املتأثرين بكوفيد19-
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املصدر :تحليل موظفي سيسرك بناء على مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي ألفريقيا ( )2020و صحيفة (Hurriyet Daily 2020
.)News

بشكل عام ،تعاني النظم الصحية من نقص شديد في املوارد ملواجهة التفش ي الكبير لألمراض مثل كوفيد-
 19في جميع أنحاء العالم النامي .حيث أن قدرة املستشفى على عالج مرض ى كوفيد 19-محدودة للغاية مع
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كاف من الوحدات الصحية ّ
وأسرة العناية املركزة والعالجات وأجهزة التنفس الصناعي في
عدم وجود عدد ٍ
العديد من الدول األعضاء وفي أماكن أخرى في البلدان النامية .إذ أنه في الغالبية العظمى للبلدان النامية،
تشكل املراكز الصحية املستوى األول من االتصال بين النظام الصحي واملجتمعات املحلية .وفقا ألحدث
التقديرات املتاحة ( ،)SESRIC, 2019كان متوسط عدد املراكز الصحية في  34دولة من دول منظمة التعاون
اإلسالمي ،والتي تتوفر عنها البيانات 6.7 ،لكل  100.000شخصا في عام 2013؛ وهو مستوى أقل بكثير من
املتوسط العاملي البالغ  14.8ومتوسط البلدان النامية غير األعضاء ( .)24.4وباملثل ،بلغ متوسط عدد املراكز
الصحية  2.1لكل مائة ألف نسمة في بلدان املنظمة مقارنة مع  2.9كمتوسط عاملي.
يتطلب عالج مرض ى كوفيد 19-الشديد عددا كافيا من ّ
أسرة العناية املركزة ملعالجة الزيادة السريعة في
العدوى وإبقاء املرض ى متصلين باألنابيب ومعرضون إلى تهوية جيدة للنجاة والتعافي .ووفقا ألحدث البيانات
املتاحة ،هناك نقص حاد في أسرة وحدة العناية املركزة ( )ICUفي البلدان النامية منخفضة الدخل بما فيها
العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،ويتراوح توافر أسرة العناية املركزة فيها بين أقل من
سرير واحد لكل  100.000شخص في الصومال و 46سريرا في تركيا .وكما هو موضح في الشكل  ،13.2فإن
 20دولة من بين  46دولة عضو ،التي تتوفر عنها بيانات أسرة العناية املركزة ،لديها أقل من سرير واحد لكل
 100000شخص .وعلى الرغم من أن أغلبية هذه الدول األعضاء قد أبلغت عن عدد منخفض جدا من
حاالت كوفيد ،19-إال أن حاالت اإلصابة به لم تبلغ ذروتها بعد في العديد منها ،ما يؤكد خطر عدم القدرة على
إدارة زيادة مرض ى هذا الفيروس املصابين بأمراض مزمنة في األسابيع واألشهر القادمة .ومن ناحية أخرى،
هناك عدد قليل فقط من الدول األعضاء مثل تركيا ولبنان واململكة العربية السعودية وكازاخستان التي
لديها العدد الكافي من أسرة العناية املركزة للتعامل بشكل فعال مع الزيادة الكبيرة في مرض ى كوفيد 19-الحاد.
الشكل  :13.2توافر أسرة وحدة العناية املركزة لكل  100.000نسمة
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مع ذلك ،فإن توافر أسرة كافية لوحدة العناية املركزة ال يضمن جودة وفعالية عالج هذا املرض .كما يجب
أن يقدم العاملين الصحيين املؤهلين ،إلى جانب اإلمدادات العالجية الكافية واملعدات الحيوية ،الرعاية
الصحية للمرض ى الذين يعانون من أمراض شديدة .لسوء الحظ ،فإن املعدات الحيوية مثل أجهزة التنفس
الصناعي هي األكثر نقصا في جميع أنحاء العالم .ففي أعقاب هذه الجائحة ،ازداد الطلب العاملي على أجهزة
التنفس الصناعي بشكل كبير بينما بقيت القدرات التصنيعية محدودة للغاية حتى في البلدان املتقدمة.
وبالتالي ،برز نقص عاملي في أجهزة التنفس الصناعي بوجود عدد محدود جدا متوفر حاليا في البلدان النامية.
وفقا للمعلومات املتاحة ( ،)New York Times, 2020فإن العديد من الدول األعضاء في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ال تتوفر على أجهزة كافية للتنفس الصناعي ،ومن بينها مالي التي تمتلك  3أجهزة للتنفس
الصناعي فقط ،تليها بوركينا فاسو ( )11وسيراليون ( )13والنيجر ( )20والسنغال ( )20وموزمبيق ( .)34ومن
ناحية أخرى ،تمتلك نيجيريا أكبر عدد من أجهزة التنفس الصناعي ( )169تليها السودان ( )80وأوغندا (.)55
الجدول  :3.2العدد التقديري ألجهزة التنفس الصناعي (اعتبارا من  17أبريل )2020
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النيجر
موزمبيق
السنغال
أوغندا
السودان
سيراليون

أجهزة التنفس
الصناعي

األشخاص لكل جهازالتنفس الصناعي

3
11
169
20
34
20
55
80
13

6,517,799
1,894,127
1,266,440
1,138,618
885,241
786,818
786,418
569,519
509,610

املصدر :تحليل موظفي سيسرك بناء على نيويورك تايمز 18 ،أبريل .2020

تعطل خدمات وتدخالت الرعاية الصحية الروتينية
في أعقاب تفش ي كوفيد ،19-تكافح أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على توفير خدمات
الرعاية الصحية الروتينية واإلفادة منها .إن سبب انقطاع الخدمات الصحية األساسية واملنتظمة هو التحول
الكبير في املوارد الصحية للتصدي لتفش ي الجائحة؛ وتغير سلوك الباحثين عن الرعاية بسبب الخوف من
اإلصابة بالفيروس في مرافق الرعاية الصحية؛ واضطرابات سالسل التوريد الطبية؛ وفرض قيود على الحركة
والتنقل بسبب حظر التجول وحاالت اإلغالق؛ وارتفاع الضغط على املوارد املالية والبشرية (.)WHO, 2020a
وينذر هذا الوضع بالخطر على صحة ورفاهية مئات وآالف األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية
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خطيرة وأولئك الذين يحتاجون إلى التطعيم ضد األمراض املعدية وخاصة في البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل.
أعلنت منظمة الصحة العاملية مؤخرا أن حمالت التطعيم الجماعية الروتينية لن تكون ممكنة بسبب
الجائحة واملتطلبات الصارمة املتعلقة باملسافة االجتماعية ،وممارسات النظافة الشخصية ،والحد من
التنقل والنقل .نظرا لتأجيل التطعيم وتأخيره ،لن تتم حماية  13.5مليون شخص على األقل في  13من أقل
ً
البلدان نموا في العالم ضد أمراض الحصبة وشلل األطفال ( .)GAVI, 2020وعالوة على ذلك ،أفادت  21دولة
مؤهلة بالتحالف العاملي للقاحات والتحصين بما في ذلك العديد من أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي عن
نقص في إمدادات اللقاحات الحرجة نتيجة إغالق الحدود على نطاق واسع وحظر السفر الجويً .
وفقا
لليونيسف ( ،)a2020يمكن أن يحرم أكثر من  117مليون طفل في  37دولة من لقاح الحصبة حيث تم
بالفعل تأجيل حمالت التحصين في  24دولة .ويمكن أن يؤدي تعليق برامج لقاح التحصين إلى ارتفاع حاالت
الحصبة وشلل األطفال في العديد من الدول األعضاء في املنظمة وخاصة أفغانستان والنيجر وباكستان
والصومال وسوريا (.)WEF, 2020
وفقا لتحليل النمذجة الذي أجرته منظمة الصحة العاملية ( )a2020فإن جائحة كوفيد 19-ستعطل بشكل
خطير توزيع الناموسيات املعالجة باملبيدات الحشرية ( )ITNواألدوية املضادة للمالريا في  41في منطقة أفريقيا
جنوب الصحراء .وفي أسوأ الحاالت التي سيتم فيها إيقاف جميع الناموسيات املعالجة بمبيدات الحشرات
وسيحصل تراجع بنسبة  %75للحصول على األدوية الفعالة املضادة للمالريا ،سيصل عدد وفيات املالريا في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى  769000ما يشكل الضعف باملقارنة مع الوفيات املبلغ عنها في املنطقة
لعام  .2018وستتضرر الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشكل خاص من هذا االرتفاع املتوقع في
وفيات املالريا حيث أن  21دولة من أعضائها التي تقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمثل الجزء
األكبر من حاالت املالريا والوفيات (.)SESRIC, 2019
ً
من املتوقع أن تكون صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال ( )MNCHاألكثر تضررا من اضطرابات خدمات
الرعاية الصحية الروتينية وتدخالت جائحة كوفيد .19-وفقا لليونيسف ( ،)a2020يمكن أن تحدث 6000
حالة وفاة إضافية لألطفال و  300حالة وفيات بين األمهات كل يوم في  118دولة منخفضة ومتوسطة الدخل
ألسباب يمكن الوقاية منها على مدار األشهر الستة القادمة ،حيث أن وباء كوفيد 19-يزيد من ضغط األنظمة
الصحية ويعطل الوصول إلى الخدمات خدمات الرعاية الصحيةاألساسية .وبعبارة أخرى ،في أسوأ
السيناريوهات ،يمكن أن تحدث  1.2مليون حالة وفاة ملن هم دون سن الخامسة و 56,700حالة وفاة أمومية
في غضون ستة أشهر فقط ،باإلضافة إلى  2.5مليون طفل و 144,000حالة وفاة أمومية تحدث بالفعل في
نفس البلدان على مدى فترة ستة أشهر.
وفقا للبيانات املتاحة ،يمكن أن َّ
تسجل  0.54حالة وفة ملليون طفل إضافي و  22.881حالة وفيات األمهات
ألسباب يمكن الوقاية منها خالل األشهر الستة املقبلة في  45دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي .ومن
املتوقع أن تتركز معظم هذه الوفيات اإلضافية بشكل كبير في عدد قليل من الدول األعضاء بحدوث حوالي
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ثالثة أرباع وفيات لألطفال دون سن
الخامسة والوفيات النفاسية في الدول
العشرة األوائل (الشكل  .)14.2ومن بين
هذه البلدان ،من املتوقع أن تتحمل
نيجيريا العبء األكبر بـوفاة 172903
ً
طفال و  6780من األمهات في األشهر
الستة التالية تليها باكستان (769 ،95؛
 ،)1780وإندونيسيا (560 ،30؛ ،)2342
وبنغالديش ( .)761 :117 ،28يمكن لهذه
الدول األعضاء األربعة األولى أن تمثل
 %50من األطفال و  %60من إجمالي
وفيات األمهات التي ستحدث في الدول
األعضاء في املنظمة في األشهر الستة
القادمة.

الشكل  :14.2وفيات األمهات واألطفال اإلضافية الناجمة عن
جائحة كوفيد19-
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بشكل عام ،من الواضح أنه لدى جائحة
كوفيد 19-آثار خطيرة على أنظمة
الرعاية الصحية عبر الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وأماكن أخرى .وتكافح أنظمة الرعاية
الصحية لالستجابة للوباء بشكل فعال من خالل االستفادة من املوارد والخبرات املوجودة بطريقة فعالة
ومستدامة .وتحاول أنظمة الرعاية الصحية أيضا معالجة اآلثار السلبية إلعادة تخصيص املوارد لـكوفيد-
 19املعنية بتوفير خدمات الرعاية الصحية الروتينية خاصة للمجموعات األكثر ضعفا مثل الذين يعانون
من أمراض مزمنة ومضاعفات صحية خطيرة وكذلك شرائح املجتمع األكثر عرضة كالنساء واألطفال.
وبالتأكيد تتطلب عملية التوازن هذه في مثل هذا الوقت االستثنائي جهودا متضافرة ومتكاملة واستجابة على
املستوى الوطني واإلقليمي للتخفيف من اآلثار الصحية لوباء كوفيد في مجتمعاتنا.
اليونيسيف2020،

 7.2التعليم
إن أحد اآلثار البارزة لوباء كوفيد 19-هو اإلغالق الواسع النطاق للمدارس والكليات والجامعات في جميع
أنحاء العالم .فمنذ فبراير  ،2020اختارت  193دولة إغالق املؤسسات التعليمية في محاولة إلبطاء انتشار
كوفيد .19-وأثرت عمليات اإلغالق هذه على ما يقرب  1.7مليار متعلم في مستويات ما قبل االبتدائي،
واالبتدائي والثانوي والتعليم العالي (.)UNESCO, 2020a
كما تضرر قطاع التعليم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشدة إثر الوباء ،مما أدى إلى خروج
 432.6مليون متعلم من املدارس  -مع وجود أعلى تركيز للمتعلمين خارج املدرسة في الدول األعضاء في شرق
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وجنوب آسيا (الشكل  .)15.2فطوال
شهر مارس ،2فرضت  55دولة عضو
إغالق مدارس على مستوى املنظمة،
تركمانستان
باستثناء
وطاجيكستان التي لم تغلق أي
مؤسسات تعليمية منذ بداية الوباء
(الشكل UNESCO, ( )16.2
 .)2020bكما أوضحت معظم الدول
األعضاء أن إغالق املدارس
سيستمر طوال الفصل الدراس ي
الحالي (حتى يونيو  /يوليو )2020
حتى مع تخفيف حكومات هذه
البلدان لظروف اإلغالق القاسية.
ً
ً
املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات اليونسكو حول املراقبة العاملية
وبدال من الحضور املادي ،تشجع
إلغالق املدارس بسبب كوفيد19-
الحكومات في جميع أنحاء العالم
املؤسسات على توفير فرص التعلم عن بعد ملاليين الطالب.
الشكل  :15.2العدد اإلجمالي للمتعلمين املتأثرين بـكوفيد 19-في دول
منظمة التعاون اإلسالمي

الشكل  :16.2املتعلمين في دول منظمة التعاون اإلسالمي املتأثرين بإغالق املدارس بسبب كوفيد19-
املتعلمون املتأثرون (باملاليين)

املصدر :حسابات موظفي سيسرك ً
بناء على بيانات اليونسكو حول املراقبة العاملية إلغالق املدارس بسبب كوفيد19-
2انظر امللحق  2لالطالع على الجدول الزمني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي فرضت إغالق املدارس على الصعيد الوطني ردا
على وباء كوفيد.19-
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ومع ذلك ،حتى وإن كانت عمليات إغالق املدارس من هذا الحجم تعتبر تدابيرا مؤقتة ،فمن املرجح أن تكون
لها آثارا مضاعفة طويلة األمد على مستوى تنمية رأس املال البشري في املجتمعات ذات كثافة سكانية تغلب
عليها فئة األطفال /الشباب .والسبب األول هو أن زيادة عدد املتعلمين الذين تسربوا من املدرسة ،أو قد ال
يعودون إليها ،نتيجة تعطيل تعليمهم قد يكون العامل املحفز لهذه اآلثار .وباإلضافة إلى معدالت التسرب
العالية ،توصل معهد بروكينغز أيضا إلى أنه عندما يتعطل مسار تعليم األطفال بسبب حالة طوارئ عاملية،
فإنهم يفقدون فرص االستفادة من املزايا االقتصادية املستقبلية مثل األرباح املستقبلية
( .)Psacharopoulos, Patrinos, Collis & Vegas, 2020ويحظى ذلك بدعم البيانات املتعلقة بالحرب
العاملية الثانية ،حيث كان إلغالق املدارس في جميع أنحاء البالد تأثيرا سلبيا على الطالب السابقين حتى بعد
 40عاما من الحرب .وباستخدام نفس النموذج املتبع لحساب تكلفة إغالق املدارس خالل الحرب العاملية
الثانية ،يقدر الباحثون أن العالم قد يخسر ما يصل إلى  10تريليون دوالر أمريكي في األرباح املستقبلية خالل
حقبة الجيل التالي نتيجة إلغالق املدارس بسبب كوفيدPsacharopoulos, Patrinos, Collis & Vegas, ( 19-
.)2020
والسبب الثاني هو أنه من املعتاد أيضا أن تلجأ حكومات االقتصادات ذات الدخل املنخفض واملتوسط إلى
تحويل األموال من قطاعات مثل التعليم إلى قطاعات تعتبر حيوية مثل الصحة ،واملبادرات التحفيزية
االقتصادية لألعمال التجارية املحلية ،والضمان و الحماية االجتماعية .وغالبا ما يؤثر هذا التحويل ،إلى
جانب انخفاض اإليرادات العامة وزيادة العجز املالي ،على استثمارات الدولة في التعليم والبنية التحتية ذات
الصلة  -مما يجعلها تعتمد على املساعدات .وبالنسبة لكوفيد ،19-يعتبر فرض عمليات اإلغالق الصارمة من
خالل إغالق األعمال التجارية وإيقاف الجزء األكبر من النشاط االقتصادي إجراء رئيسيا للحد من انتشار
فيروس كورونا .وهذا سيؤدي بال شك إلى انكماش االقتصادات الوطنية في الفترة التالية للجائحة .وبينما
تختار العديد من البلدان مواصلة اإلنفاق على قطاع التعليم بمستويات ما قبل الجائحة ،فقد يؤدي
انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي إلى تقليص امليزانيات الوطنية مما يجبر الحكومات على تخفيض التمويل
املخصص لإلنفاق على التعليم ،وبالتالي يؤثر على توفير الخدمات األساسية مثل التعليم املجاني أو املدعوم،
ورواتب املدرسين ،وعدم كفاية عدد املدرسين ،وتمويل البحث والتطوير ،وما إلى ذلك  -خاصة في القطاع
الخاص (.)The Malala Fund, 2020
وما يزيد األمر سوءا هو وجود دليل قاطع على أن تعطيل
التعليم بسبب كوفيد 19-سيكون له تأثيرات متفاوتة على
بعض الفئات االجتماعية ،والتي تتجاوز مجرد الخسائر
االقتصادية ( .)Armitage & Nellums, 2020فوفقا
لنتائج مبادرة "التعليم ال يمكنه أن ينتظر" ( Education
" ،)Cannot Waitيتمثل التأثير املتراكم لفيروس كورونا في
أنه ،خالل جائحة كوفيد 19-العاملية ،قد يشكل تعطيل

30

ُ
تقدر التقارير أن ما يقرب من
 10ماليين فتاة أخرى في سن
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تكون غير ملتحقة باملدرسة
بعد مرورأزمة كوفيد.19-
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التعليم خطر تراجع املستوى التعليمي على األطفال األكثر ضعفا والذين لم يكن تعليمهم األساس ي قويا في
البداية" ( .)Education Cannot Wait, 2020وغالبا ما يكون األطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية
محرومة ،وفئات األقليات ،والطالبات هم من يعانون من هذا التأثير املتراكم بشكل أكثر حدة .وفي الواقع،
باستخدام آراء متداولة إبان وباء اإليبوال عام  2015واألزمة املالية لعام  ،2008توصل تقرير صندوق مالال
حول تعليم الفتيات وكوفيد 19-إلى أن معدالت التحاق الفتيات بالتمدرس تنخفض بشكل ملحوظ بعد مرور
جائحة عاملية ألسباب تشمل ،على سبيل املثال ال الحصر ،زيادة معدالت الفقر ومسؤوليات املنزل وعمالة
األطفال والزواج املبكر وحمل املراهقات واألعراف التي قد تمنع الفتيات من العودة إلى املدرسة ( The Malala
 .)Fund, 2020وباملثل ،ترى مبادرة "التعليم ال يمكنه أن ينتظر" أن احتمال عدم التحاق الفتيات الصغيرات
باملدرسة في حاالت الطوارئ ومواجهتهن لعقبات وأوجه ضعف أكبر مثل العنف املنزلي /القائم على النوع
االجتماعي واملخاطر الصحية يصبح مضاعفا عندما ال تلتحقن باملدرسة (.)Education Cannot Wait, 2020
وبالنظر إلى أن ما يقرب من  207مليون فتاة تعشن حاليا اضطرابا في مسار تعليمهن عبر  55دولة عضو في
منظمة التعاون اإلسالمي ،فإن هذه النتائج تبرز الحاجة امللحة للبلدان األعضاء لتطوير استجابة مقتضبة
على مستوى السياسات املراعية لالعتبارات املتعلقة بالجنسانية لتخفيف اآلثار السلبية لكوفيد 19-على
الطالبات.
وباإلضافة إلى الطالبات ،يعتبر الطالب الذين ينتمون إلى فئات األقليات العرقية والالجئين والشباب
املهاجرين واألطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لتحمل وطأة تأثير كوفيد 19-على قطاع التعليم .وهذا ليس
بسبب كثرة أعدادهم في قطاع التعليم ،ولكن ببساطة ألن الحكومات غالبا ما ال تتوفر على سياسات وطنية
تلبي احتياجات هؤالء الطالب استجابة لحاالت الطوارئ الوطنية .وبالنسبة للطالب الذين ينتمون إلى
املجتمعات املهمشة ،فإن املدارس تعتبر أماكنا ال توفر لهم التعليم فحسب ،بل توفر أيضا تسهيالت أساسية
مثل الوجبات اليومية والتطعيمات واملكمالت الغذائية والدعم املعنوي والنفس ي االجتماعي ،والتي تتعلق
برفاههم بشكل عام .وفي الواقع ،أفاد كل من برنامج األغذية العاملي واليونيسف أنه بسبب حاالت إغالق
املدارس املتعلقة بكوفيد ،19-حرم ما يصل إلى  370مليون طفل من وجباتهم املدرسية ،ال سيما في بلدان
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تضم عدة بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .ويشدد املدير
التنفيذي لبرنامج األغذية العاملي ،ديفيد بيزلي ،على ضرورة العمل بشكل فوري ملنع "تحول هذه الجائحة
الصحية إلى مجاعة كارثية" ألنه "بالنسبة للماليين من األطفال حول العالم ،تمثل الوجبة التي يتناولونها في
املدرسة الوجبة الوحيدة التي يحصلون عليها طوال اليوم .وبدونها ،يجوعون ويواجهون خطر املرض
ويتسربون من املدرسة ويفقدون أفضل فرصة لإلفالت من براثن الفقر" (.)UNICEF, 2020b
وأخيرا ،بينما يتضح أن كوفيد 19-قد أعاد تشكيل قطاع التعليم من خالل إحداث ثورة في مجال التعلم عبر
اإلنترنت والتعلم عن بعد ،فإن بيئات التعلم عن بعد ليست دائما شاملة للطالب املهمشين ،خاصة في البلدان
النامية ذات البنى التحتية التكنولوجية غير املستوفية للمعايير .وفي معظم الحاالت ،تؤثر محددات التهميش
مثل اإلعاقة والنوع االجتماعي والجنسية والعرق والفقر أيضا على وصول الطالب إلى التعليم من خالل
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التعلم عن بعد ،مما يجعلهم "غير مرئيين" في النظام التعليمي ( .)UNESCO, 2020cوعلى سبيل املثال ،قد
ال يتمكن الطالب ذوي اإلعاقة  -الذين تم تعطيل مسار تعليمهم بسبب كوفيد - 19-من الوصول إلى املعدات
واملناهج الد اسية املتخصصة واملدرسين َ
املدربين الذين يشكلون جزءا ال يتجزأ من احتياجاتهم التعليمية،
ر
وقد ال يتمكن الطالب الالجئون أو املهاجرون من الوصول إلى املناهج واملدرسين بلغات متعددة من خالل
التعلم عن بعد ،كما قد ال يتمكن الطالب من خلفيات فقيرة من الوصول إلى اإلنترنت على اإلطالق خالل
هذه الجائحة .ومن املحتمل أيضا أن يفتقر املدرسون إلى مهارات ومعارف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ذات الصلة الضرورية لتقديم دروس فعالة عبر اإلنترنت أثناء الطوارئ الصحية العاملية ،خاصة في البلدان
حيث ال تدمج النظم التعليمية عادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم اليومي ( UNESCO,
.)2020c
وثمة أمر واضح يتجلى في أن تأثير جائحة كوفيد 19-على قطاع التعليم في دول منظمة التعاون اإلسالمي
يشكل مجموعة فريدة من املخاطر على عجلة التنمية قصيرة وطويلة األجل .أوال ،يهدد بتقويض التقدم
الكبير الذي حققته الدول األعضاء في املنظمة في مجال التعليم ومحو األمية على مدى العقدين املاضيين.
كما أنه يهدد إمكانات تزايد أعداد الشباب في املنظمة من خالل تعريض فرص تنمية رأس املال البشري على
املدى الطويل التي يوفرها قطاع التعليم لخطر كبير .وأيا كان األمر ،فإن ظهور جائحة كوفيد 19-قد كشف
عن عدد ال يحص ى من أوجه القصور القائمة ونقص السياسات التي تعتبر حاسمة لضمان استمرار عمل
أنظمة التعليم في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشكل مستدام في أوقات األزمات.
وهذا ينطبق بشكل خاص على املجاالت التي تشمل ،على سبيل املثال ال الحصر ،إدارة اإلنفاق والتمويل في
مجال التعليم ،والتخطيط املراعي لألزمات في قطاع التعليم ،واالستراتيجيات امللموسة املتعلقة بإغالق
املدارس وإعادة فتحها في أوقات األزمات ،واستراتيجيات التعلم عن بعد وأدواته وبنيته التحتية (ال سيما في
القطاع العام) الالزمة للتعامل مع التعليم أثناء الجائحة ،وتناول مسألة توافر املدرسين والعاملين بالقطاع
التربوي أثناء األزمة وبعدها (خاصة في القطاع الخاص) ،والسياسات التي تضمن صحة ورفاهية الطالب
املهمشين ،والسياسات املراعية للجنسانية لضمان التحاق الطالبات باملدارس أثناء الجائحة وبعدها،
والسياسات التي تقلل من التفاوتات االجتماعية الناجمة عن إغالق املدارس ،واالستثمار في البنية التحتية
التكنولوجية التي تعتبر أساسية من أجل طرق التدريس البديلة .وفي األقسام التالية ،يقدم هذا التقرير
قائمة موجزة وواضحة ،بتوصيات السياسات العامة التي قد تكون ذات قيمة للبلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي من أجل التخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لكوفيد 19-على قطاع التعليم.

 8.2النساء واألطفال والشباب واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة
بالنظر إلى القدرات الوطنية املحدودة والضغط القائم على نظمها الصحية واالقتصادية والسياحية ونظم
الحماية االجتماعية ،يتوقع أن تؤدي الجائحة وتداعياتها إلى تفاقم مظاهر التفاوت والتحيز االجتماعي
والتمييز القائمة في العديد من البلدان النامية واألقل نموا ،بما في ذلك دول منظمة التعاون اإلسالمي .وإذا
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لم يتم معالجة املشاكل االجتماعية العديدة التي يسببها أو يساهم في تفاقمها كوفيد 19-من خالل إجراءات
فعالة على مستوى السياسات العامة ،فقد تؤدي األزمة االجتماعية في العديد من هذه البلدان إلى توسيع
نطاق وزيادة التفاوتات واالستبعاد بين الفئات األكثر هشاشة والعبء القائم عليها ،واالتجاهات
الديموغرافية السلبية ،والفقر ،وفقدان التماسك االجتماعي ،واالختالالت الهائلة في التعليم ،واألهم من
ذلك قد تؤدي إلى مجتمعات غير سليمة وغير فعالة.
ويحاول هذا القسم تسليط الضوء على اآلثار االجتماعية لكوفيد 19-على األفراد ،وشرائح مختلفة من
مجتمع منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك النساء واألطفال واملسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب،
وكذلك األسر والسكان الضعفاء مثل املهاجرين والالجئين والنازحين .كما سيساعد هذا التحليل في توجيه
املوارد والسياسات العامة إلى حيث تشتد الحاجة إليها .وعلى وجه الخصوص ،ينصب التركيز على آثار كوفيد-
 19والطريقة التي تطور وتغير بها الوضع االجتماعي في دول منظمة التعاون اإلسالمي منذ تفش ي املرض .وهذا
من شأنه أن يسهم في فهم أفضل لكيفية إدارة املجتمعات والحكومات ألزمة كوفيد 19-والتصدي لها وبالتالي
دعم الجهود التي تبذلها في تصميم استجاباتها على مستوى السياسات االجتماعية.

البعد االجتماعي للفقروالخدمات العامة
تسبب جائحة كوفيد 19-في تعميق وتعزيز أوجه عدم املساواة االجتماعية القائمة في املجتمع ،وتضاعف
مواطن الضعف في النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية .ومعلوم أن الرقعة الجغرافية ملنظمة
التعاون اإلسالمي تصارع بمستويات متفاوتة قضايا متعلقة بالفقر والصراعات وحاالت النزوح الداخلي
والهجرة وأزمات الالجئين .وستزداد حدة أوجه عدم املساواة السائدة هذه بمجرد ربطها بالعبء اإلضافي
الناجم عن الجائحة .ويفض ي البحث في اإلطار العام لألمان االجتماعي في دول املنظمة إلى وجود حساسيات
شديدة في هذا املجال .ويوضح الشكل  17.2أنه حتى أكبر دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر على
مخططات واسعة النطاق للحماية االجتماعية كانت دون املتوسط العاملي .وتنطوي شبكات األمان االجتماعي
املحدودة في دول املنظمة على زيادة املشاغل االجتماعية للسكان بسبب عدم وجود تدابير لتلبية احتياجاتهم
األساسية في أوقات اليأس .بل وإن هذا الوضع أسوأ بالنسبة للسكان املحرومين والضعفاء الذين يجب عليهم
اآلن التعامل مع تداعيات تفش ي الجائحة بموارد محدودة وغير كافية.
والعنصر األساس ي اآلخر الذي يجب مراعاته عند التفكير في اآلثار االجتماعية لكوفيد 19-يتمثل في مستويات
الفقر في البلدان .وتشير الدراسات إلى أن البلدان التي تعاني من مستويات أعلى من الفقر ستتضرر أكثر من
تفش ي املرض بسبب األعداد القائمة وغير املعتادة لسكانها الضعفاء واملحرومين .كما كشفت لجنة األمم
املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في موجز للسياسات العامة بشأن كوفيد 19-أن
املنطقة العربية تعاني من فقدان الوظائف بمعدل ينذر بالخطر وأن  8.3مليون شخص سيقعون في براثن
الفقر في جميع أنحاء الدول العربية .وعالوة على ذلك ،يبرز نفس املوجز أن حاالت العنف والتحديات
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االجتماعية التي يواجهها املسنون والشباب واألطفال والنساء تزداد سوءا في العالم واملنطقة العربية
(.)COVID-19 Economic Cost to the Arab Region, 2020
الشكل  :17.2نسبة السكان ذوي تغطية استحقاق واحد على األقل من استحقاقات الحماية االجتماعية% ،
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك على أساس البيانات املستقاة من االستبيان الخاص باستعراض منتصف املدة فيما يتعلق بتنفيذ
برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي العشري لعام  2025وقاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة
اإلحصاءات باألمم املتحدة.

ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن الفقر العاملي إلى أنه على الرغم من تضرر أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ( )SSAحتى اآلن بدرجة أقل نسبيا من تفش ي املرض ،إال أن التوقعات توحي بأنها ستكون املنطقة األكثر
تضررا فيما يتعلق بزيادة مستويات الفقر املدقع ( .) Mahler et al., 2020ومن املتوقع أن يكون  23مليون
شخصا ممن زج بهم في وهدة الفقر في جميع أنحاء العالم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( Mahler
 ،)et al., 2020والعديد منهم من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .ويعرض الشكل  18.2أدناه
نسبة سكان منظمة التعاون اإلسالمي الذي يعيشون تحت خط الفقر ،بحيث سجلت  15دولة عضو في
املنظمة نسبا أعلى من السكان الذين
يعيشون تحت خط الفقر الدولي في .2018
وستتطلب هذه البلدان اهتماما خاصا
حيث ستزداد القضايا االجتماعية تفاقما
بسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية
للجائحة ،األمر الذي يقحم املاليين من
الناس في دول املنظمة في فئات الفقر
املصدر :نداءات األمم املتحدة املناشدة لتسخير صندوق بمليارات الدوالرات والفقر املدقع ،مما سيترتب عنه آثارا
ملساعدة أفقر البلدان في ظل فيروس كورونا2020 ،
اجتماعية شديدة الحدة.
وتتسبب هذه الحلقة املفرغة من الفقر الدائم ،التي ساهمت التدابير االجتماعية املتخذة للحد من انتشار
الفيروس في تفاقمها ،في قضايا مجتمعية كبيرة للعديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
تتراوح بين زيادة معدالت الطالق ،والعنف ضد النساء والفتيات ،واضطرابات على مستوى التعليم ،واألفكار
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النمطية املقترنة باملسنين وتزايد الالمباالة والخمول لدى الشباب ،وتجاهل املهاجرين والالجئين ،ومن بين
أمور أخرى تهديد النمو السليم لألطفال.
وتعتبر العديد من القضايا االجتماعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نتيجة للتحديات
االقتصادية القائمة أو املتفاقمة ،والتي عندما تقترن بالحماية االجتماعية املحدودة ومستويات الفقر
املرتفعة أو املتزايدة تؤدي إلى تفاقم الوضع السلبي لفئات اجتماعية معينة بشكل متفاوت .لذلك ،هناك
حاجة لبلورة فهم أفضل لكيفية تأثر هؤالء السكان وتحديد نوع السياسات واملبادرات التي من شأنها
االستجابة للحد من معاناتهم وانتشالهم من وضعهم الضار بسالمتهم أثناء تفش ي كوفيد 19-وبعده.
الشكل  :18.2نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العاملي2018 ،% ،
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك على أساس البيانات املستقاة من االستبيان الخاص باستعراض منتصف املدة فيما يتعلق بتنفيذ
برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي العشري لعام  2025وقاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة
اإلحصاءات باألمم املتحدة

النساء واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة واألطفال والشباب
تؤثر جائحة كوفيد 19-على جميع فئات السكان على صعيد العالم وتلحق الضرر بشكل خاص بأفراد تلك
الفئات االجتماعية التي تعاني من حاالت الحرمان والضعف .وتستمر في التأثير بمستويات متفاوتة على
السكان ،بما في ذلك األشخاص الذين يقبعون تحت وطأة الفقر واملسنين والنساء والشباب واألطفال
وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة.
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النساء
قبل بداية تفش ي جائحة كوفيد ،19-أظهرت
اإلحصائيات أنه بالرغم من التحسينات الكبيرة
املسجلة في العقد املاض ي ،في جميع الفئات تقريبا
(الصحة والتعليم وصنع القرار والحياة
االجتماعية وسوق العمل) ،استأثرت النساء في
دول منظمة التعاون اإلسالمي بمستويات تتخلف
عن متوسط الرجال وال ترقى إلى املتوسط العاملي
على العديد من املؤشرات ( .)SESRIC, 2018وإزاء املصدر :بيانات التنمية البشرية ( .)2018-1990واملتوسطات املعروضة
الجائحة ،تتصدر اليوم النساء دواعي القلق العام تتعلق بسنة  .2018وقد تم استخدام طريقة الحساب غير املرجح
بالنسبة ملتوسط منظمة التعاون اإلسالمي.
في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
كونهن يعانين أكثر بسبب الضغوط االقتصادية واالجتماعية اإلضافية الناجمة عن التحول الجذري والسريع
بعيدا عن الحياة الطبيعية.
فالنساء تواجه مخاطر صحية متزايدة ،ونقص في الفرص االقتصادية ،وانعدام األمن الغذائي ،والعنف
العاطفي والجسدي والنفس ي ،فضال عن ارتفاع حاالت التعرض للوصم والتمييز .ويظهر مؤشر التنمية
الجنسانية ( ، )GDIعلى سبيل املثال ،مدى تأخر النساء عن نظرائهن من الرجال ،وكم تحتاج النساء للحاق
بركبهم على مستوى كل بعد من
أبعاد التنمية البشرية .وهو ما
يعتبر غاية في األهمية لفهم الفوارق
الحقيقية القائمة بين الجنسين
على مستوى إنجازات التنمية
البشرية ومفيدا في عملية تطوير
السياسات والبرامج .وعلى الرغم
املصدر :سيسرك ،تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول املرأة والتنمية 2018
من إدخال البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي
لتحسينات كبيرة على نتائج مؤشر التنمية الجنسانية في العقد املاض ي ،فإن الجائحة وتداعياتها قد تقوض
هذه الجهود واإلنجازات .وقد سجل متوسط املنظمة على مؤشر التنمية العاملية بنسبة أقل من متوسطي
العالم والدول النامية األخرى .وإذا لم يتم تخفيف اآلثار االجتماعية للجائحة بشكل فعال ،فقد يؤدي ذلك
إلى تراجع درجات املنظمة على مؤشر التنمية الجنسانية بسبب العبء اإلضافي الذي تتحمله النساء في
مواجهة كوفيد.19-
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كما تزيد جائحة كوفيد 19-من جميع أشكال العنف ضد املرأة ،علما أن معدل انتشاره مرتفع جدا ،بحيث
تتعرض امرأة واحدة من بين كل  3نساء للعنف الجسدي أو الجنس ي على مستوى العالم في مرحلة ما من
حياتهن ،وتلقى حوالي  6نساء حتفها من أصل  10نساء ت قتلن عمدا في جميع أنحاء العالم على يد شريك
حميم أو أفراد آخرين من األسرة ( .)UN Women, 2020وتظهر فئة النساء في دول منظمة التعاون اإلسالمي
عند مقارنتها بالفئات األخرى معدالت أعلى من حيث حاالت العنف املسجلة.
وفي حين أن للعنف ضد النساء والفتيات جذورا راسخة في مظاهر عدم املساواة بين الجنسين وعالقات القوة
السابقة لتفش ي املرض ،فقد ترتفع معدالت العنف ودرجاته خالل األوضاع الهشة ،بما في ذلك فترات األوبئة.
وباإلشارة إلى كوفيد ،19-تتفاقم معدالت الزيادة في العنف بسبب التعايش القسري ،وإغالق املجتمعات
املحلية ،والضغوط االقتصادية ،والخوف من اإلصابة بالفيروس ،وزيادة األعراف الضارة ،ومن بين أمور
أخرى انخفاض في الخدمات الحكومية .كما سجلت الحكومات واملنظمات النسائية ارتفاع عدد املكاملات على
خط االتصاالت العاجلة والبالغات الرسمية عن االعتداء الجسدي والجنس ي أثناء العزل االجتماعي وحاالت
اإلغالق1.

املصدر :تم جمع النسب املتعلقة بكل بلد من مصادر مختلفة .ويرجى االطالع على الحاشية للمزيد من التفاصيل.

وقد يتخذ العنف ضد النساء والفتيات خالل جائحة كوفيد 19-أشكاال جديدة ،إذ يمكن للنساء أن تتعرض
للعزل على يد معنفيهن ،مما يحرمهن من أي تواصل اجتماعي مع عائالتهن وأصدقائهن ومسؤولي اإلدارة
العامة .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمعتدين تقييد وصول املرأة إلى املعلومات حول خدمات الحماية
والخطوط الهاتفية املخصصة للمساعدة .كما يمكن الجمع بين الزيادة في القيود الفعلية التي يفرضها
املعتدون والعنف والتربص املشددين عبر اإلنترنت .ويمكن أن تؤدي األشكال املختلفة للعنف ضد املرأة سواء

1جمعت النسب املئوية الواردة في الرسوم البيانية أدناه من تقارير ومقاالت مختلفة .واألرقام تقديرية فقط وال تعكس األرقام الرسمية املصرح
عنها.
لبنانhttps://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2020/04/women -children-iran-imprisoned-:
 https://news.un.org/en/story/2020/04/1061132 :Malaysia lockdown-covid19-coronavirus.htmlبلجيكا:
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement -ed-phumzile-violence-against-women-during pandemicفرنسا وإسبانياhttps://news.un.org/en/story/2020/04/1061132 :
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عبر اإلنترنت أو على أرض الواقع إلى تفاقم وضع النساء السلبي القائم ،كما قد تؤدي إلى القلق النفس ي
واالجتماعي ثم زيادة معدالت االنتحار أو االضطرابات.
وحددت التقارير األولية عددا من دول
منظمة التعاون اإلسالمي التي شهدت
ارتفاعا كبيرا وخطيرا على مستوى العنف
ضد املرأة .وعلى سبيل املثال ،تشير
التقارير اإلعالمية إلى أن العنف املنزلي في
البحرين ارتفع بنسبة  ،%46وشهدت
الخطوط الهاتفية املباشرة "الساخنة" التي
املصدر :هيئة األمم املتحدة للمرأة ،كوفيد :19-بيانات الجنسانية املستجدة وسبب
استحدثت من أجل اإلبالغ عن مظاهر
أهميتها2020 ،
العنف ضد املرأة ارتفاعا بمقدار خمسة
أضعاف في تونس ،ونشرت تقارير مماثلة عن دول املنظمة األخرى مثل تركيا ومصر وفلسطين وماليزيا ولبنان
والعراق ومن بين دول أخرى ،إندونيسيا ،على سبيل املثال ،حيث يتوقع أن يزداد التعرض للعنف املنزلي
الذي تعاني منه حاليا  %37من النساء في الدول العربية ،ولن تتمكن هياكل اللجوء والحماية القائمة من
استيعاب الزيادة التي تشهدها الحاالت بسبب العزل االجتماعي الذي تفرضه الجائحة ( ESCWA Regional
 .)Emergency Response to Mitigate the Impact of COVID-19, 2020وعلى الرغم من صعوبة تحديد
األرقام الدقيقة في هذه املرحلة ،إال أنه من الواضح وجود قاسم مشترك التجاه تصاعدي في جميع أشكال
العنف ضد املرأة في دول منظمة التعاون اإلسالمي.
وعلى الرغم من أن مسألة العنف ضد النساء والفتيات قد اتخذت حجة رئيسية أكبر بالتزامن مع تفش ي
املرض بسبب زيادته الحادة في جميع أنحاء العالم وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،فإن التأثير االجتماعي
واالقتصادي لكوفيد 19-على النساء والفتيات ال يقتصر على العنف فقط .فالنساء تواجه خطرا أكبر
لإلصابة بكوفيد 19-ألن معظم املتخصصين في الرعاية الصحية في دول املنظمة من النساء ،وخاصة
املمرضات والقابالت وموظفات الدعم .وعلى سبيل املثال ،كانت النساء والفتيات ،ال سيما تلك اللواتي تعانين
من صعوبات قائمة وتواجهن مخاطر صحية عديدة في كثير من األحيان ولم يكن لديهن في الغالب إمكانية
الوصول إلى الخدمات الصحية املالئمة ومرافق الصرف الصحي املناسبة ،مما سيزيد من إعاقة قدرتهن على
الصمود أمام تأثير هذه الجائحة واسعة االنتشار وذات اآلثار املدمرة .وهذا سيزيد من صعوبة حصول املرأة
على الخدمات الصحية ذات األهمية الكبيرة مثل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وكذلك احتياجات
املرأة في مراحل الحمل والوالدة وما بعد الوالدة.
باإلضافة إلى ذلك ،من حيث البعد االجتماعي املتمثل في الفقر ،فإن تأثيره املتفاقم سيؤثر بمستويات متفاوتة
على النساء والفتيات .ويتوقع أن يقع عدد أكبر من النساء في براثن الفقر ،األمر الذي لن يكون له آثارا ضارة
على النساء أنفسهن فحسب ،بل سيؤدي أيضا إلى انخفاضات في دخل األسر وإلحاق الضرر باألطفال.
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فالنساء في دول منظمة التعاون اإلسالمي تشكلن جزءا هاما من القطاع غير الرسمي الذي يشار إليه على أنه
القطاع الذي سيتضرر بشكل خاص من الجائحة وعواقبها ،مما سيحرم عددا كبيرا من النساء من مصادر
الدخل .وأخيرا ،ستتأثر النساء في بلدان املنظمة بشكل كبير جدا من تداعيات جائحة كوفيد 19-على األمن
الغذائي وإمكانية الوصول إلى املنصات التكنولوجية.
املسنون
بينما يصارع العالم األزمة الصحية املتمثلة في كوفيد ،19-بات كبار السن أحد ضحاياها األكثر إلفاتا للنظر.
فالوباء ينتشر ويصيب األشخاص من جميع األعمار واألوضاع الصحية ،لكن األبحاث األولية تشير إلى أن
املسنين واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية كامنة هم أكثر عرضة للمرض الشديد أو املوت بسبب
مرض كوفيد .19-وإلى جانب تداعياته الصحية املباشرة واملميتة على املسنين ،نشأت مجموعة من القضايا
االجتماعية ذات الصلة بهذه الفئة في حين تفاقمت أخرى بشكل سريع .ويبرز الواقع الحالي أن كبار السن
يواجهون بعض التحديات والعوائق في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بسبب الجائحة ،األمر الذي يتطلب
وضع سياسات فريدة ومحددة ملعالجتها بفعالية.
ولألسف ،شكل الخطاب العام حول كوفيد 19-الذي تم تصويره كمرض يصيب كبار السن آثارا سلبية
عديدة عليهم .وقد عرف التمييز القائم على أساس السن في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية ضد كبار
السن زيادة منذ بدء الجائحة ( Statement by Dr Hans
يموت األشخاص الذين تزيد .)Henri P. Kluge, WHO Regional Director for Europe
أعمارهم عن  80عاما بمعدل وتتراوح عواقب التمييز بين زيادة العزل والوصم وسوء
املعاملة وانتهاك حقهم في الصحة وتلقي الخدمات األساسية
خمسة أضعاف املعدل العاملي
األخرى.
وقد يواجه كبار السن الذين يتم وضعهم في الحجر الصحي أو العزل مع أفراد األسرة أو مقدمي الرعاية أيضا
مخاطر أكبر تتعلق بالعنف واإلساءة واإلهمال .ويعتبر كبار السن الذين يعيشون في ظروف محفوفة
باملخاطر  -مثل مخيمات الالجئين واملستوطنات العشوائية والسجون  -معرضين للخطر بشكل خاص،
بسبب ظروف االكتظاظ ،ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية ،ومرافق املياه والصرف الصحي،
وكذلك التحديات املحتملة في الحصول على الدعم واملساعدة اإلنسانية.
وباإلضافة إلى الزيادة في التمييز على مستوى املجتمع ،يتأثر املسنون اجتماعيا بسياسات املسافة البدنية
واالجتماعية ،واإلغالق القسري ،ومن بين أمور أخرى يقدر أن  %66من األشخاص الذين
انخفاض تقديم الخدمات األساسية .ومعلوم أن معظم تبلغ أعمارهم  70عاما أو أكثر يعانون
كبار السن في دول منظمة التعاون اإلسالمي يعيشون من حالة مرضية كامنة واحدة على
مع أقاربهم؛ ومع ذلك ،فمع ارتفاع مستويات الفقر ،األقل ،مما يضعهم في خطر متزايد
سيظهر إنفاق األسر على املسنين أيضا معدالت

للتأثرالشديد من كوفيد19-
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ان خفاض كبيرة ،ستؤدي إلى عدم كفاية الرعاية املقدمة للمسنين ،مما قد يفض ي إلى تبعات شديدة الحدة
مثل الوفاة واالكتئاب وغيرها من املشاكل واالضطرابات النفسية االجتماعية .وباعتبار كبار السن أقل ميال
لالندماج رقميا في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،فإن من شأن فترات العزل الطويلة أن تسبب في تأثيرات
خطيرة على صحتهم النفسية والبدنية .ويمكن أن توفر الحماية االجتماعية شبكة أمان ،لكن التغطية في
العديد من دول املنظمة تشوبها فجوات كبيرة مع وجود العديد من كبار السن الذين يتعذر عليهم الحصول
على دخل لتلبية احتياجاتهم األساسية .وفي ضوء هذه اآلثار االجتماعية الناشئة بالنسبة للمسنين ،تؤدي
عوامل مثل التغطية الصحية املحدودة ،والحد األدنى من شبكات األمان االجتماعي املصممة للمسنين
وغيرها من استجابات السياسات العامة لكوفيد 19-التي ال تولي اهتماما لوضعهم الخاص ،إلى تفاقم تدهور
مستويات رفاههم االجتماعي والنفس ي والبدني.
األشخاص ذوو اإلعاقة
على الصعيد العاملي ،يعاني شخص واحد من كل  7أشخاص شكال من أشكال اإلعاقة (.)SESRIC, 2019
وحتى في السياق السابق لجائحة كوفيد ،19-أشار تحليل مسح الصحة العاملي إلى أن الرجال والنساء ذوي
اإلعاقة ،باملقارنة مع األشخاص الذين ال يعانون من إعاقة ،غالبا ما يجدون مرافق الرعاية الصحية ومهارات
مقدميها غير كافية بالضعف ،وهم عرضة للحرمان من الرعاية الصحية بثالثة أضعاف ،وعرضة لتلقي
معاملة سيئة في نظام الرعاية الصحية بأربعة أضعاف (.)SESRIC, 2019
ووفقا لتقرير األمم املتحدة حول اإلعاقة والتنمية لعام  ،2018تعتبر صحة  %42من األشخاص ذوي اإلعاقة
سيئة مقابل  %6من غير ذوي اإلعاقة في  43دولة تتوفر عنها البيانات ( UN, Leaving no one behind: the
 .)COVID-19 crisis through the disability and gender lens, 2020وعالوة على ذلك ،فإن نسبة الوفيات
املرتبطة بكوفيد 19-في دور الرعاية  -حيث يتواجد كبار السن ذوي اإلعاقة بشكل كبير  -تتراوح ما بين %19
ونسبة مثيرة للدهشة بلغت Coronavirus and human rights: New UN report calls for ( %72
.)disability-inclusive recovery, 2020
ولدى األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام احتياجات أكبر من اآلخرين على مستوى الرعاية الصحية .وهي
تشمل االحتياجات املوحدة للرعاية الصحية فضال عن تلك املرتبطة بالعاهات ،وبالتالي فهم أكثر عرضة
لآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد .19-وتعتبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي موطنا ملاليين
األشخاص ذوي اإلعاقة ،الذين هم في أمس الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية ،وخدمات إعادة
التأهيل املتخصصة وغيرها من الخدمات املجتمعية الحيوية بدءا من الرعاية والنقل حتى التعليم .وبسبب
قلة االستثمار في أنظمة الضمان االجتماعي وعدم كفاية عدد املهنيين املدربين في مجال الصحة ووحدات
إعادة التأهيل ،فإن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة في بلدان املنظمة ال يستطيعون الوصول إلى هذه
الخدمات ( .)SESRIC, 2019وبوجود هذه املصاعب القائمة مسبقا ،سيزداد عبء األشخاص ذوي اإلعاقة في
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دول منظمة التعاون اإلسالمي ،حيث تخلف آثار الجائحة أضرارا على وضعهم االقتصادي وحالتهم الصحية
وحياتهم االجتماعية.
اإلطار :1.2التجارب السلبية القائمة مسبقا لألشخاص ذوي اإلعاقة
 .1النتائج الصحية السيئة :وفقا للفئة والوضع ،قد يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة للمزيد من الضعف اتجاه
الحاالت من الدرجة الثانية واألمراض املصاحبة لها التي يمكن الوقاية منها ،فضال عن حاالت الصحة
النفسية غير املعالجة.
 .2مستويات اإلنجازات التعليمية املنخفضة :يكون األطفال ذوو اإلعاقة أقل حظا فيما يتعلق باالنخراط في
املسار الدراس ي باملقارنة مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة .كما يستأثرون بمعدالت أقل على مستوى البقاء في
املدرسة وتلقي التشجيع فيما يتعلق بها ،فضال عن انخفاض معدالت االنتقال إلى مرحلة ما بعد التعليم
املدرس ي.
 .3انخفاض األنشطة االقتصادية :يستأثر األشخاص ذوو اإلعاقة بمعدالت عمالة أقل من األشخاص غير
ذوي اإلعاقة ،إذ أنهم عندما يعملون ،عادة ما يكسبون أقل من نظرائهم غير ذوي اإلعاقة.
 .4معدالت الفقر املرتفعة :كمجموعة وعبر الهياكل األساسية ،يعاني األشخاص ذوو اإلعاقة من ظروف
معيشية أسوأ وأصول أقل .وقد يؤدي الفقر إلى اإلعاقة ،من خالل سوء التغذية ،وضعف الرعاية الصحية،
وخطورة ظروف العمل أو املعيشة .كما قد تؤدي اإلعاقة إلى الفقر من خالل فقدان الدخل بسبب نقص
فرص العمل أو العمالة الناقصة ،ومن خالل التكاليف اإلضافية للعيش مع اإلعاقة ،مثل التكاليف الطبية
والسكنية وتلك املتعلقة بالنقل.
 .5استقاللية بدرجة محدودة :تجعل عوامل مثل االعتماد على الحلول املؤسسية ،واالفتقار إلى الحياة
املجتمعية ،وصعوبة الوصول إلى خدمة النقل واملرافق العامة األخرى ،واملواقف السلبية ،األشخاص ذوي
اإلعاقة يعتمدون على اآلخرين ومنعزلين عن الفرص االجتماعية والثقافية والسياسية السائدة.
املصدر :سيسرك ،األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة2019 ،

ومن بين األشخاص ذوي اإلعاقة ،تواجه النساء والفتيات حواجزا نظامية أمام تكافؤ الفرص واالندماج ،مع
قوانين وسياسات وممارسات محدودة لحمايتهن .وتشير البيانات املتاحة إلى أن الفجوة كبيرة مقارنة بالرجال
غير ذي اإلعاقة .فالنساء ذوات اإلعاقة غالبا ما تكون لديهن احتياجات غير ملباة من حيث الرعاية الصحية
بثالث أضعاف؛ وتكن غالبا أميات بثالث أضعاف؛ وأقل حظا أمام فرص التوظيف بالضعفين وأقل احتماال
الستخدام اإلنترنت بالضعفين.
وعالوة على ذلك ،تتعرض النساء ذوات اإلعاقة لخطر متزايد من املعاناة من العنف الجنس ي باملقارنة مع من
ال تعانين من إعاقات ( UN, Leaving no one behind: the COVID-19 crisis through the disability and
 .)gender lens, 2020وهنا ،تكشف أزمة كوفيد 19-عن هذه التفاوتات األساسية وتساهم في تفاقم وضع
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النساء والفتيات ذوات اإلعاقة .فبالنسبة لهن ،يمكن للحواجز اليومية مثل إمكانية الوصول الفعلي،
والحواجز التي تحول دون تنفيذ تدابير النظافة األساسية ،والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية،
والقيود املفروضة على التأمين الصحي ،والقوانين التمييزية ونظرة املجتمع ،أن تهدد حياتهن في خضم
الجائحة.
ونظرا ألن الطوارئ الصحية من قبيل كوفيد19-
تزيد من عبء الضغط على الخدمات الصحية
الوطنية ،من املهم أن تضع السلطات الوطنية
مبادئ توجيهية غير تمييزية آلداب مهنة الطب
لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة .ويجب أن يكون
األشخاص ذوو اإلعاقة وأسرهم أو شبكات
الرعاية قادرين على الوصول إلى خدمات الرعاية
والدعم واالستمرار في تلقيها ،بل وحتى بشكل
مكثف أثناء حاالت األزمات مثل الجائحة الحالية.
وخالف ذلك ،يمكن أن تؤدي اآلثار االجتماعية
للفقر املتزايد ،ومحدودية خطط الحماية
االجتماعية والتفاعالت املجتمعية السلبية إلى
تفاقم وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي.

املصدر :سيسرك ،األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي2019 ،

األطفال والشباب
أدت جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل حياة كل طفل وشاب .وصار جميع األطفال والشباب ،من جميع
األعمار وفي جميع أنحاء العالم متأثرين من جرائها .فاألمر ال يقتصر على إصابتهم بكوفيد ،19-ولكنهم أيضا
من بين شرائح املجتمع األكثر تأثرا بشدة من تداعياته االجتماعية واالقتصادية .ووفقا لتحليل اليونيسف،
يعيش  %99من األطفال والشباب تحت سن  18عاما على مستوى العالم في إحدى البلدان الـ 186التي تفرض
بعض أشكال القيود على التنقل بسبب الجائحة .وعالوة على ذلك ،يعيش  %60من جميع األطفال في إحدي
الدول الـ 82ذات تأمين شامل ( )%7أو جزئي ( - )%53وهو ما يمثل  1.4مليار حياة متأثرة من الشباب
(  .)Statement by UNICEF Executive Director Henrietta Fore, 2020وكما هو الحال في أي أزمة ،يعاني
الشباب واألفراد األكثر ضعفا في املجتمع بمستويات متفاوتة.
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وقد أسفر اإلجهاد الصحي واالقتصادي واآلثار االجتماعية لـكوفيد 19-عن اضطرابات في التعليم وانعدام
األمن الغذائي واملخاوف املتعلقة باملياه والصرف الصحي وزيادة الفقر والبطالة وتصاعد العنف ضد النساء
والفتيات ،ومن بين أمور أخرى ،توسيع النطاق ألنماط جديدة للسلوك السلبي .وسوف يشعر األطفال
والشباب بآثار الجائحة هذه بشكل أكبر في
البلدان النامية حيث تكون إجراءات
الوصول إلى الخدمات وفرص الحصول
عليها هشة وضعيفة.
وتعتبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
موطنا لـ %31من مجموع أطفال العالم و
 %34من أطفال البلدان النامية.
وباإلضافة إلى ذلك ،تستضيف الدول
املصدر :اليونسيف2020 ،
األعضاء في املنظمة  %28من مجموع
شباب العالم ،ومن املتوقع أن يصل هذا العدد إلى  %30.7بحلول عام  .)SESRIC, 2020( 2030وفي هذا
الصدد ،تستأثر دول منظمة التعاون اإلسالمي بعدد كبير من األطفال والشباب املتأثرين بسبب تركيبتها
السكانية الفتية .وفي الوقت نفسه ،فإن عددا من دولها تتوفر على شبكات محدودة لألمان االجتماعي لضمان
تلبية احتياجات األطفال والشباب بشكل مالئم أثناء الجائحة وبعدها.
وفي العديد من البلدان ،بما في ذلك البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،يتم تعطيل أو تعليق عمل
العديد من برامج ومبادرات التغذية .مما سيؤدي إلى تفاقم مشاكل سوء ونقص التغذية التي يعاني منها
األطفال والشباب ،وخاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء .وقد أظهرت حاالت الطوارئ الصحية
السابقة أن األطفال معرضون بشكل كبير لخطر االستغالل والعنف وسوء املعاملة عندما يتم إغالق
املدارس ،وإيقاف الخدمات االجتماعية ،وتقييد الحركة .فعندما يفصل األطفال عن شبكاتهم االجتماعية
الروتينية مثل املدارس وأنشطة اللعب مع أصدقائهم وخدمات الحماية ،يلجأون بشكل طبيعي إلى
التكنولوجيا الرقمية كسبيل للوصول إلى العالم الخارجي.
وقد يؤدي توسع نشاط األطفال والشباب على اإلنترنت إلى زيادة املخاطر واألضرار .وبشكل عام ،ستؤثر
املخاوف االقتصادية املتزايدة إلى جانب التدابير االجتماعية للسيطرة على تفش ي املرض ومعدالت اإلصابة به
من جديد بشكل سلبي على األطفال والشباب .ويخش ى أن يظهر القلق واالكتئاب وأعراض نفسية واجتماعية
أخرى في صفوف األطفال بسبب فقدان "الوضع الطبيعي" ،وتزايد الفقر بشكل سريع ،ونقاط الضعف
القائمة مسبقا وخدمات الحماية االجتماعية املحدودة أصال.
وإن تأثير مرض كوفيد 19-على الشباب بشكل خاص يعكس أيضا وضعا محفوفا بالتحديات .فمن املرجح
أن يكون التأثير على عمالة الشباب شديد الحدة نظرا ألن الشباب ( )24-15هم بالفعل أكثر عرضة للمعاناة
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من البطالة بثالثة أضعاف عن البالغين .ووفقا لليونسكو ،نفذت  165دولة حتى اآلن عمليات إغالق
للمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة ،وأغلقت عدة دول أخرى مؤسسات معينة ،مما أثر على 1.52
مليار طفل وشاب .وسيكون للوضع عواقب وخيمة من حيث مقاطعة التعلم ،واإلخالل بعادات التغذية،
ورفع معدالت التسرب الدراس ي .وعلى وجه الخصوص ،تؤثر عمليات اإلغالق بشدة على األطفال والشباب
الضعفاء واملحرومين الذين يتوفرون على فرص تعليمية أقل خارج املدرسة ،ونقص في إمكانية الوصول إلى
أدوات التعلم عن بعد واإلنترنت ،والذين يعتمدون على وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة الثمن للحصول
على تغذية صحية .كما أن الشباب يستعدون في سنواتهم التعليمية األخيرة لبدء حياتهم ،ومن شأن آثار
الجائحة أن تؤدي إلى زيادة الضغط والعبء القائم على عاتقهم ،مما قد يؤدي إلى مستويات مختلفة من
االكتئاب والقلق وزيادة الالمباالة والخمول.
وفي اإلجمال ،سيتأثر كل من النساء وكبار السن وذوي اإلعاقة واألطفال والشباب في دول منظمة التعاون
اإلسالمي بمستويات متفاوتة بسبب الجائحة .ومن الواضح أن أنظمة الحماية االجتماعية املحدودة
والضعيفة إلى جانب الفقر املتفاقم الناجم عن تفش ي املرض سيؤدي إلى استفحال أوجه عدم املساواة
والصعوبات والتحديات القائمة مسبقا التي تواجهها هذه الفئات االجتماعية .وفي جميع الحاالت تقريبا،
ستتمثل النتيجة في زيادة العنف واالستغالل ،وانعدام األمن الغذائي ،وتزايد مستويات القلق واالكتئاب،
وتأجيج التعصب والتمييز ،ومن بين أمور أخرى ستؤثر الجائحة على األداء السليم للمجتمع ككل.

 9.2العالقات والسلوكيات االجتماعية
على الرغم من وضوح آثار تفش ي كوفيد 19-وقابلية توقعها بشكل كبير في القطاعين الصحي واالقتصادي،
وتأثيرها على السكان املحرومين والضعفاء ،فإن التأثير الشامل للجائحة من حيث العالقات والسلوكيات
االجتماعية لم يتم اكتشافه بالكامل .فكيف ستؤثر اآلثار الصحية واالقتصادية واملجتمعية لتفش ي املرض
على العالقات االجتماعية ،مثل التماسك األسري ،والتفاعالت فيما بين األصدقاء ،واألزواج ،والزمالء،
واملدرسين والطالب.
وال تزال أسئلة حول ما إذا كان الناس سيشعرون بشكل أو بآخر باالرتباط باآلخرين؟ وما هي اآلثار الناجمة
عن عمل األشخاص من املنزل في نفس البيئة التي يعيش فيها أطفالهم وأفراد أسرهم؟ وكيف سيتعامل
األشخاص في األماكن العامة؟ موضع استفسار لدى الخبراء والباحثين .ومع ذلك ،يمكن تقديم بعض
املالحظات األولية حول تأثير الوباء على العالقات الحالية واملستقبلية بين الناس وبيئتهم .وفي هذا السياق،
من املهم األخذ بعين االعتبار أن السياق الخاص في كل بلد سيؤثر على كيفية ومدى تبدل العالقات
والسلوكيات االجتماعية أو تغيرها أو تحولها .ويمكن إبراز عدد من العناصر املشتركة التي ستظهر حتما
التأثير على جميع البلدان في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
على النحو التالي:
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املصدر :منظمة الصحة العاملية ،بيان  -يجب أن تسترشد عملية االنتقال إلى ’وضع طبيعي جديد‘ خالل جائحة كوفيد 19-بمبدأ الصحة
العامة.2020 ،

يتمثل العنصر األول الذي يجب أخذه في االعتبار حول تأثير الوباء على العالقات والسلوكيات االجتماعية في
التدابير العامة املتخذة للسيطرة على تفش ي املرض .فقد اتخذت العديد من البلدان حول العالم وجميع دول
منظمة التعاون اإلسالمي تقريبا إجراءات غير مسبوقة للحيلولة دون االحتكاك االجتماعي وإبطاء انتشار
الفيروس ،مثل إغالق املدارس واملحالت التجارية واملطاعم واملقاهي ،وحظر املناسبات العامة وتحفيز العمل
من املنزل أو فرضه .وقد توصلت الدراسات األولية إلى أن التباعد االجتماعي سيكون له آثارا الحقة على السفر
واألنشطة خارج املنزل والتغيير في أنماط النقل العام والعزل االجتماعي (.)Des Vos, 2020
وعالوة على ذلك ،أثرت الجائحة على املمارسات الدينية بطرق مختلفة ،بما في ذلك إلغاء العبادة (الصالة)
والحج واالحتفال باألعياد الدينية وإغالق املدارس الدينية .ومن املرجح أن يدوم االنخفاض في معدل السفر
حتى بعد ا نتهاء تأثير الفيروس ويؤدي إلى تغيير الديناميكيات االجتماعية مثل قضاء املزيد من الوقت مع
العائلة ،والبقاء على مقربة من مكان اإلقامة والتجول مع األصدقاء املقربين .كما ستزداد خدمات التوصيل
عبر اإلنترنت حيث سيتجنب الناس الذهاب إلى املناطق املزدحمة في أعقاب الجائحة .وستكون القيم
االجتماعية املستعملة إلظهار التقارب عن طريق الحركات واملصافحة والتواصل الجسدي محدودة حيث
سيكون الناس مترددين خوفا من اإلصابة بالفيروس ،فضال عن ارتداء الكمامات في األماكن العامة بشكل
منتظم .وستشكل ذروة هذه األمور ما نوقش على نطاق واسع على أنه "الوضع الطبيعي الجديد".
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أما العنصر اآلخر املتأصل في العالقات
والسلوكيات االجتماعية ،فهو يتعلق بمؤسسة
الزواج .فإن معدالت الطالق في جميع أنحاء
العالم ،بما في ذلك بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي ،آخذة في االرتفاع كنتيجة للظروف
االجتماعية واألعباء االقتصادية املضافة.
وبسبب اإلجراءات املختلفة بخصوص الطالق
أثناء تفش ي املرض ،مثل تأخير أو تعليق
الخدمات ،ال تزال طبيعة املشكلة بالضبط غير
معروفة .ومع ذلك ،تشير التقارير األولية إلى
املصدر :اطلع على الحاشية رقم 12
ارتفاع حاالت الطالق ،ال سيما في البلدان التي تم
فيها تمديد فترة اإلغالق الشامل وإنفاذ تدابير العزل االجتماعي .2وتتعدد أسباب هذه الزيادات باإلضافة إلى
كونها معقدة .فالعزل القسري ،وقضاء وقت أكثر معا ،وزيادة الضغط في املنزل بسبب التزامات العمل
واألسرة ،والعنف وإساءة املعاملة ،واألهم من ذلك ،الضغوط االقتصادية يدفع باألزواج إلى التفكك واللجوء
إلى الطالق .كما أن لهذا االتجاه تأثير مجتمعي أوسع على األطفال واألسر ألنه يخل بتماسك هذه األخيرة مما
سيزيد في نهاية املطاف من تواجد األسر ذات العائل الوحيد في دول منظمة التعاون اإلسالمي .وسيمثل
األطفال والنساء الفئة التي ستعاني اآلثار الناتجة عن االتجاه التصاعدي للطالق بسبب كوفيد 19-وذلك
بشكل متفاوت.
ونظرا ألن جائحة كوفيد 19-تعيد تشكيل الطريقة التي يتواصل بها الناس مع بعضهم اآلخر ،لم تكن الحاجة
إلى سد الفجوة الرقمية أكثر وضوحا من قبل لصالح مليارات األشخاص املتواجدين حول العالم ،بما في ذلك
عدد كبير منهم في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وقد أظهرت الرقمنة املتبناة في العقود املاضية بوضوح
مخاطرها وفوائدها أثناء تفش ي املرض .وأشار األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت ،الذي يعتبر وكالة األمم
املتحدة املتخصصة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،إلى دخول مجتمع رقمي جديد حياتنا مصاحبا
للجائحة والعزل االجتماعي القسري وحاالت اإلغالق ( UN COVID-19 makes universal digital access
 .)and cooperation essential: UN tech agency, 2020وعلى الرغم من أن الرقمنة قد بدأت تنتشر قبل
تفش ي املرض ،إال أن العزل االجتماعي القسري والطوعي أدى إلى زيادة استخدامها .فقد سجل االتحاد الدولي
لالتصاالت ارتفاعا كبيرا في استخدام خدمتي عقد املؤتمرات عبر الفيديو واملكاملات عبر الهواتف الذكية منذ
بدء الوباء.

 2تركيا https://bit.ly/3cUCpLf :دبيhttps://bit.ly/2XiVWOZ :
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وسيكون لعملية الرقمنة الناشئة تأثيرا مزدوجا على دول منظمة التعاون اإلسالمي .أوال ،ستلجأ دول املنظمة
ذات إمكانية واسعة للوصول إلى التكنولوجيا الرقمية إلى التواصل عبر اإلنترنت في مرحلة تفش ي املرض
الجارية وما بعدها .وفي املقابل ،سيتم فصل دولها ذات الوصول املحدود إلى املنصات اإللكترونية عن شبكاتها
االجتماعية  -مما قد يؤدي إلى زيادة االحتكاك الجسدي أو زيادة القلق واالكتئاب والوحدة بسبب التجارب
الناتجة عن الفصل .وستجلب الرقمنة معها مخاطرا وأضرارا جديدة تتطلب اهتماما دقيقا ،بحيث يجب
إنشاء آليات لحماية األطفال على اإلنترنت وتحديثها ورصدها وفقا الحتياجاتهم .وقد يمهد التواصل الجسدي
املحدود الطريق لظهور قضايا نفسية واجتماعية أخرى مثل فقدان القيم ،وانهيار التماسك االجتماعي،
واستبعاد من ال يتوفرون على إمكانية الوصول إلى اإلنترنت ،ومن بين أمور أخرى حاالت اإلدمان الرقمي.
وبشكل عام ،أدت االستجابات الالزمة للجائحة فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي إلى جانب تغيير عالقات
الناس بعملهم وعائلتهم وأصدقائهم ،إلى ظهور اتجاهات ومعايير جديدة .كما لعبت الرقمنة دورا رائدا في هذه
العملية .وسيعتمد مستقبل العالقات االجتماعية وتطويرها البناء والسليم على استجابات الحكومات
واملجتمعات على مستوى السياسات االجتماعية.

 10.2الالجئون واملهاجرون
يتوقع الخبراء أن تقاس ي البلدان النامية املنخفضة واملتوسطة الدخل ،التي تشكل حاليا موطنا لحوالي 25.9
مليون الجئ و  41.3مليون نازح داخليا و  271.6مليون مهاجر ،اآلثار األكثر تدميرا لجائحة كوفيد ،19-األمر
الذي يزيد من تعرض هذه الفئات الضعيفة آلثار جائحة كوفيد .19-وهذا راجع ببساطة لعدم توفر غالبية
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل على بنية تحتية مالئمة على مستوى الصحة أو الخدمات اإلنسانية
للتعامل مع جائحة صحية عاملية .وهذا منطبق على البلدان النامية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
بشكل خاص كونها تستضيف حاليا  %79.6من الالجئين وتعتبر موطنا لـ %58.3من النازحين داخليا على
صعيد العالم ،ووجهات لـ 74.5مليون مهاجر دولي.
ومع ذلك ،يتمثل الواقع الحي
في فترة الجائحة العاملية ،في
أن احتياجات الفئات
الضعيفة تكون في كثير من
األحيان آخر ما يتم أخذه
بعين االعتبار في إجراءات
االستجابة الوطنية .وبالنسبة
لالجئين واملهاجرين ،فهذا
"طوارئ
حالة
يخلق
مزدوجة" ،حيث من املحتمل
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أن تؤدي الجائحة الصحية إلى تفاقم حالة الطوارئ اإلنسانية الجارية .وتؤثر حالة "الطوارئ املزدوجة" هذه
على الالجئين واملهاجرين بثالث طرق مختلفة.
أوال ،تزيد من املخاطر املباشرة الفتاكة واملدمرة التي يشكلها نظام رعاية صحية غير مهيأ على السكان الذين
يعانون من نقاط ضعف قائمة مسبقا ( .)International Rescue Committee, 2020وعلى سبيل املثال،
فإن الالجئين واملهاجرين الذين يعيشون في معسكر أو أماكن شبيهة باملخيمات هم أكثر عرضة لإلصابة
بالفيروس بسبب ظروف معيشتهم املزرية وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات األساسية مثل املياه
الجارية (املنقولة باألنابيب) والصرف الصحي ونقص الرعاية الصحية التي تشمل ،ولكن ال تقتصر على نقص
األدوية ،واملرافق الصحية السيئة ،ونقص املوظفين العاملين في املجال الطبي ،ونقص في املعلومات املوثوقة
عن الجائحة (  .)Kluge, Jakab, Bartovic, D'Anna, & Severoni, 2020كما أنه من الصعب إدارة عملية
العالج واحتواء املرض وتعافي املرض ى في البيئات الشبيهة باملخيمات ألن تدابير مثل التباعد االجتماعي،
والحفاظ على النظافة الصحية السليمة ،والعزل غير مجدية بدون موارد ومرافق طبية مناسبة ( WHO,
 .)2018وخارج املخيمات ،يواجه الالجئون واملهاجرون الفقراء أو املشردون أيضا مخاطر مباشرة شديدة
الحدة بسبب عدم قدرتهم على شراء منتجات النظافة ،واتباع نصائح الصحة العامة ،والعزل الذاتي /الحجر
الصحي خالل جائحة كوفيد.19-
ثانيا ،تمثل جائحة كوفيد 19-أيضا خطرا غير مباشر على الالجئين واملهاجرين نتيجة تراجع الظروف
االقتصادية ( .)Kluge, Jakab, Bartovic, D'Anna, & Severoni, 2020فقد تبنت العديد من الدول حول
العالم و/أو فرضت إجراءات إغالق صارمة للحد من انتشار جائحة كوفيد .19-وقد كان لهذه اإلجراءات
تأثيرا كبيرا على االقتصادات العاملية والوطنية التي يتوقع أن تؤثر أيضا على قدرتها على التعامل مع الجائحة
والتعافي منها .فإن إغالق األعمال التجارية ذات النشاط اليومي يفرض تهديدات كبيرة على الرفاه االجتماعي
واالقتصادي لالجئين واملهاجرين  -الذين يتم توظيفهم بشكل عام في القطاع غير الرسمي.
ويمكن أن يؤثر نقص الدعم االقتصادي خالل هذه الجائحة ،مثل فقدان الدخل أو فقدان التأمين الصحي
أو نقص الحماية االجتماعية ،على أسر بأكملها تعتمد على األجور اليومية لتلبية الحد األدنى من احتياجاتها
األساسية .وتتفاقم هذه املصاعب بمجموعة متنوعة من االعتبارات القانونية الخاصة بالالجئين واملهاجرين،
التي تشمل ،على سبيل املثال ال الحصر ،التأخيرات في تسوية الوضع القانوني في البلد املضيف ،ونقص فرص
العمل املرتبطة بالوضع القانوني ،وعدم القدرة على الوصول إلى مجموعة من الخدمات اإلدارية مثل الحماية
االجتماعية ،وتوزيع األغذية ،وما إلى ذلك بسبب غياب االعتراف القانوني وأمور أخرى .وفي بعض املواقف،
من شأن االختالفات الثقافية واللغوية واالجتماعية أن تمنع املهاجرين والالجئين من الوصول إلى املعلومات
الحيوية حول كوفيد 19-أو التواصل مع السلطات .وفي ظل عدم التوفر على دخل و/أو وضع قانوني سليم
و/أو إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة ،يمكن لإلجراءات املتخذة على مستوى االستجابة لكوفيد19-
مثل القيود املفروضة على السفر والتنقل وإغالق الحدود  -الجارية حاليا على نطاق واسع  -أن تمنع أيضا
وصول املساعدة اإلنسانية للماليين من الالجئين واملهاجرين.
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ومن املهم اإلشارة هنا إلى أنه يمكن للعديد من هذه العوامل أن تؤثر على األطفال والنساء واألقليات في
صفوف الالجئين واملهاجرين بشكل أكبر .فعلى سبيل املثال ،يواجه األطفال الالجئون واملهاجرون مخاطر
إضافية تهدد تطورهم العام بسبب إغالق املدارس في إطار االستجابة لكوفيد .19-كما تواجه النساء
الالجئات واملهاجرات خطرا أكبر من حيث التعرض للعنف املنزلي أثناء سريان سياسات البقاء في املنزل.
وباملثل ،تواجه الفتيات الالجئات واملهاجرات خطرا إضافيا من حيث انتهاك سالمتهن الجسدية والنفسية
نتيجة تعطيل التعليم ،والزواج املبكر ،والحمل في مرحلتي الطفولة واملراهقة ،واالعتداء الجنس ي ،واالتجار
بالبشر ،ودعارة األطفال ،وأمور أخرى .لذلك ،يؤدي غياب اإلجراءات الهادفة على مستوى السياسات
العامة ،وضعف مستوى الوعي ،وعدم الحصول على الخدمات الحيوية إلى وضع بعض الالجئين واملهاجرين
عرضة ملواطن الضعف الناجمة ليس فقط عن الجائحة ولكن أيضا عن اإلجراءات املتخذة على مستوى
االستجابة في البلدان املضيفة.
وأخيرا ،يشكل كوفيد 19-خطرا ثانويا على الالجئين واملهاجرين نتيجة للبيئات السياسية الهشة في البلدان
املضيفة ( .)International Rescue Committee, 2020فقد اتسمت الطريقة التي تبنتها البلدان والحكومات
حول العالم للتصدي لجائحة كوفيد 19-بالتمييز الشديد .وفي الوقت الذي وصفت بعض الدول الفيروس
بأنه مجرد ساللة من "األنفلونزا الشائعة" ،لجأت دول أخرى إلى املبالغة على مستوى مدى كفاية مؤسساتها
الوطنية وحجم قدراتها واستجابتها للجائحة .وفي حين أن هذه البلدان تقع في فئة األقلية ،فإن موقفها تجاه
الجائحة يحدد مستوى الذعر أو الهستيريا بين العامة تجاه كوفيد .19-ولسوء حظ الالجئين واملهاجرين في
هذه البلدان ،يمكن للغموض السياس ي أن يؤجج عاملي الوصم والتمييز ضدهم .وهذا راجع إلى أنه في
املواقف التي تكون فيها الهستيريا في صفوف العامة ناتجة عن تداول معلومات خاطئة ،فإنه ال مناص من
تفاقم املواقف املتبناة تجاه الالجئين واملهاجرين .وعلى سبيل املثال ،تجد منظمة الصحة العاملية أنه على
الرغم من أن الالجئين واملهاجرين يشكلون خطرا لنقل األمراض املعدية إلى سكان البلد املضيف بنسبة
منخفضة ،إال أنه يمكن ممارسة التمييز ضدهم بسبب انتشار املرض ( .)WHO, 2018وعلى وجه الخصوص
بالنسبة لكوفيد ،19-يجد املجلس النرويجي لالجئين أن من شأن مثل هذه املواقف الرجعية أن تجبر الالجئين
واملهاجرين على عدم إلتماس العالج املناسب أو الكشف عن أعراضهم املرضية للموظفين العاملين في املجال
الطبي ،مما يعرض الصحة العامة للخطر (.)Norwegian Refugee Council, 2020
وباإلضافة إلى املخاطر الصحية على املستوى الفردي ،يمكن أن تؤدي البيئات السياسية الهشة في البلدان
املضيفة (نتيجة للصراعات ،ونقص الريادة السياسية ،وما إلى ذلك) إلى انهيار مباشر ألنظمتها الصحية .وهذا
يعني أن الحكومة غير قادرة على صياغة استراتيجيات على مستوى الوقاية والتعافي ،وهي تمارس التوزيع غير
املتكافئ لخدمات الرعاية الصحية من أجل الفئات املهمشة والضعيفة ،وغير قادرة على رصد وإدارة حاالت
اإلصابة بكوفيد 19-في صفوف الالجئين واملهاجرين وطالبي اللجوء ،وغير قادرة على تقديم املساعدة الصحية
اإلنسانية لالجئين الذين يعيشون في مناطق تقع تحت سيطرة املتمردين أو الجماعات املسلحة .وفي مثل هذه

سيسرك | اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد19-
في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
اآلفاق والتحديات

49

الفصل الثاني :اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد19-

السيناريوهات ،غالبا ما تكون املنظمات غير الربحية أو اإلنسانية أو املدنية  -التي تقبع بالفعل تحت ضغوط
مالية وإدارية شديدة الحدة  -هي التي تتحمل مسؤولية إدارة الجائحة.
وبالنظر إلى أن كوفيد 19-قد أنهك قطاعات الرعاية الصحية حتى في أكثر االقتصادات املتقدمة ،فإن تأثيره
على البلدان الهشة والسكان الضعفاء سيكون أكبر .وفي الوقت نفسه ،ال يمكن االستجابة لكوفيد19-
والتعافي منه بنجاح دون تلبية احتياجات الالجئين واملهاجرين  -خاصة بالنسبة للبلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي  -ألنه ،كما تصفه منظمة الصحة العاملية" ،ال يمكن الحديث عن الصحة العامة بدون
إدماج صحة الالجئين واملهاجرين" ( .)WHO, 2018وإلى جانب اآلثار الناجمة عن تفش ي املرض على فئات
اجتماعية ضعيفة ومحرومة معينة ،أدت الجائحة أيضا إلى إحداث تغييرات على مستوى العالقات
والسلوكيات االجتماعية ،التي تعتبر أيضا بالغة األهمية وتستوجب فهمها والتخطيط الفعال لها للتخفيف
من آثارها السلبية.
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إجراءات السياسات العامة املتخذة في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي

يسلط هذا القسم الضوء على املمارسات الوطنية فيما يتعلق باإلجراءات املعنية بالصحة والسالمة العامة،
واالستجابة على صعيد السياسات االقتصادية واإلجراءات على مستوى السياسات االجتماعية املتخذة في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ملواجهة اآلثار السلبية لجائحة كوفيد 19-على اقتصاداتها
ومجتمعاتها ككل.

1.3

اإلجراءات المعنية بالصحة والسالمة العامة

مما ال شك فيه أن أنظمة الرعاية الصحية تواجه أكبر أزمة صحية تعترضها منذ قرن ،تتطلب سياسات
فعالة ملكافحة انتشار فيروس كورونا .ولكن ،ال يوجد نوع واحد "يناسب الجميع" من إجراءات السياسات
العامة التي يمكن اعتمادها وتشغيلها خاصة بالنظر إلى االختالفات واسعة النطاق على مستوى اإلصابة
بكوفيد 19-وقدرات الرعاية الصحية عبر البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وبشكل عام ،تركزت
استجابة السياسات في البلدان األعضاء في املنظمة وفي أماكن أخرى على ضمان وصول الفئات الضعيفة إلى
خدمات التشخيص والعالج؛ وتعزيز قدرات أنظمة الرعاية الصحية؛ وإيجاد سبل ووسائل بديلة لتحسين
املراقبة والرعاية؛ واإلسراع في تطوير آليات التشخيص والعالج.
وقد تحول تفش ي كوفيد 19-بصورة سريعة إلى جائحة عاملية تسببت في اتخاذ إجراءات عالية املستوى فيما
يتعلق باإلنذار واالستجابة لحاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة في جميع أنحاء العالم .وتمثلت األولوية
األولى واألهم في احتواء انتشار فيروس كورونا والتخفيف من معدل اإلصابة به ،األمر الذي أدى إلى تنظيم
حمالت واسعة النطاق على صعيد الصحة العامة لتحسين عادات النظافة الشخصية متبوعة بإجراءات
التباعد االجتماعي وحاالت اإلغالق للحد من التنقل البشري وبالتالي خطر اإلصابة بالعدوى أو نقل الفيروس
إلى أشخاص آخرين .وبموازاة هذه اإلجراءات ،اتخذت الترتيبات لتعزيز قدرات أنظمة الرعاية الصحية
للكشف عن املصابين وتتبع حاالتهم ومعالجتهم بطريقة فعالة.
وتشكل عملية االختبار عامال أساسيا الحتواء كوفيد 19-وعالج األشخاص املصابين في الوقت املناسب عبر
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وأماكن أخرى .وخالل أوائل فترة تفش ي كوفيد ،19-عانت جميع
دول العالم تقريبا الكثير من أجل اتخاذ التدابير الالزمة للتشخيص والحصول على أجهزة اختبار للكشف
عن العدوى .ومع ذلك ،فقد تحسن الوضع مع مرور الوقت حيث تلقت بعض الدول األعضاء إمدادات من
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منظمة الصحة العاملية بينما بدأت الدول األعضاء األخرى في إنتاج أجهزة االختبار محليا .ووفقا للمعلومات
املتاحةّ ،
صدرت تركيا وحدها أجهزة اختبار للكشف عن كوفيد 19-إلى أكثر من  50دولة حول العالم
(.)Anadolu Agency, 2020a
وهناك أيضا درجة كبيرة من التباين بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بنهجها
وسياساتها املتبعة في عملية إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بكوفيد .19-فوفقا للبيانات املتاحة عن
 37دولة عضو في املنظمة ،يمكن تصنيف التباينات في استجابة السياسات الوطنية فيما يتعلق باختبار
الكشف في الدول األعضاء في املنظمة إلى ثالث فئات (الخريطة  .)1.3تشمل الفئة األولى  16دولة عضو في
املنظمة حيث تجرى اختبارات للكشف عن اإلصابة بكوفيد 19-فقط ألولئك الذين (أ) تظهر عليهم األعراض
و (ب) يستوفون معايير محددة ( مثل العمال الرئيسيين واألشخاص الذين تم قبولهم باملستشفيات) .وتقع
غالبية هذه البلدان األعضاء في أفريقيا جنوب الصحراء مسجلة مستوى منخفض من حاالت اإلصابة
بكوفيد 19-ووفياته .وتشمل الفئة الثانية  17دولة عضو في املنظمة حيث يتم إجراء االختبار ألي شخص
تظهر عليه أعراض كوفيد .19-وتضم هذه البلدان األعضاء الجزء األكبر من حاالت اإلصابة بكوفيد19-
والوفيات الناتجة عنه املسجلة حاليا في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي .وتشمل الفئة األخيرة أربع دول
أعضاء فقط في منظمة التعاون اإلسالمي وهي :اإلمارات العربية املتحدة وبروناي وجيبوتي وماليزيا حيث يجرى
اختبار الكشف بشكل مفتوح للعموم (على سبيل املثال ،اختبار "من السيارة" املتاح لألشخاص الذين ال
يعانون من أي أعراض).
الخريطة  :1.3السياسات املتعلقة باختبارات كوفيد19-

املصدر :مقتبس من ( OurWorldInDataعاملنا في بيانات) 14 ،مايو .2020

وقد أدت االستجابة الشاملة للحكومات لتحقيق نتائج عالية على مستوى الصحة والسالمة العامة إلى
عمليات إغالق واسعة النطاق للمدارس وأماكن العمل والحدود وفرض اإلغالق الشامل وحظر التجول
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لتقييد حركة األشخاص وإنفاذ تدابير قصوى للتباعد االجتماعي .وعلى الرغم من أن املستوى الحقيقي
لفعالية هذه اإلجراءات لم يتم دراسته وتقييمه بعد ،إال أن هناك بعض الجهود املبذولة لقياس مدى
صرامتها الشاملة من خالل تطوير مؤشر مركب .وتقوم آلية تتبع استجابات الحكومات لكوفيد 19-الخاصة
بأوكسفورد ( )OxCGRTبجمع املعلومات بشكل منهجي عن  17مؤشرا يتعلق باستجابات السياسات العامة
املختلفة التي اتخذتها الحكومات ،ويقيس مدى صرامة هذه اإلجراءات ،ثم يجمع هذه الدرجات في مؤشر
صرامة مشترك على شكل قيمة تتراوح ما بين  0و  = 100( 100االستجابة األكثر صرامة).
ووفقا ملؤشر الصرامة هذا ،سجل متوسط الدرجات في  39دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي تتوفر
عنها بيانات بقيمة  82مما يشير إلى أن الدول األعضاء في املنظمة ،كمجموعة ،كانت فعالة للغاية في تنفيذ
اإلجراءات املعنية بالصحة والسالمة العامة الحتواء حاالت اإلصابة بكوفيد .19-وعلى مستوى كل بلد على
حدة (الخريطة  ،)2.3سجلت درجة مؤشر الصرامة بين  80و  100في  26دولة عضو في املنظمة في حين
تراوحت بين  60و  78في  10دول أعضاء أخرى .وقد سجلت اليمن أدنى درجات على مؤشر الصرامة ()54
تلتها بنين ( )58ثم الصومال (.)59
الخريطة  :2.3مؤشر قوة استجابة الحكومات

املصدر :مقتبس من ( OurWorldInDataعاملنا في بيانات) 14 ،مايو .2020

وبالنظر إلى حقيقة أن جائحة كوفيد 19-تشكل تهديدا خطيرا على حياة العاملين في مجال الرعاية الصحية،
فقد اتخذت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تدابير وبروتوكوالت مناسبة على مستوى
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السياسات العامة لحماية العاملين بقطاع الصحة .وتشمل هذه اإلجراءات توفير ما يكفي من معدات الوقاية
الشخصية وتقديم التدريب على استخدامها بشكل فعال باإلضافة إلى االعتراف بالدور الحاسم للعاملين في
الرعاية الصحية من خالل تقديم حوافز مثل الرواتب اإلضافية وإجراء تغييرات تشريعية لحمايتهم من
العنف واملضايقة داخل مرافق الرعاية الصحية وخارجها .ومنذ بدء تفش ي كوفيد ،19-تلقت  20دولة عضو
على األقل في منظمة التعاون اإلسالمي إمدادات من معدات الوقاية الشخصية من منظمة الصحة العاملية
ملساعدة العاملين في قطاعها الصحي على كفالة الحماية من حاالت اإلصابة بكوفيد( 19-الجدول  .)1.3وفي
املقابل ،قامت بعض الدول األعضاء في املنظمة بزيادة إنتاج معدات الوقاية الشخصية وتركيا ،كمثال،
قامت بتصدير معدات الوقاية الشخصية إلى العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ودول أخرى بما في
ذلك الصومال وفلسطين واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
الجدول  :1.3البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تلقت إمدادات تتعلق بمعدات الوقاية الشخصية من
منظمة الصحة العاملية
املنطقة

الدول

جنوب آسيا

أفغانستان ،بنغالديش ،جزر املالديف ،باكستان
كوت ديفوار ،جيبوتي ،غامبيا ،موريتانيا ،موزمبيق ،نيجيريا ،السنغال،
الصومال ،السودان ،توغو ،أوغندا
الجزائر ،إيران ،األردن ،لبنان ،املغرب

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
املصدر :منظمة الصحة العاملية2020 ،ب.

وفي إطار االستجابة ملكافحة كوفيد ،19-كثفت تدفقات املساعدة الطبية بين الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي .إذ تركزت هذه املساعدة ،في املرحلة األولى من تفش ي املرض ،بشكل أساس ي على اإلمدادات
الطبية ومعدات الحماية .ومع تباطؤ تفش ي املرض في بعض الدول األعضاء في املنظمة ،يتوقع أن تشمل
تدفقات املساعدة أبعادا أخرى مثل املساعدة اإلنسانية واملساعدة الفنية واملعونة املالية .وفيما يلي ،بعض
املقتطفات من عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تقدم بعض األمثلة الجيدة على
التضامن والتعاون البيني في املنظمة:
 أرسلت قطرإمدادات طبية إلى عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك فلسطين ولبنان
وتونس وإيران والجزائر لدعم جهودها في مكافحة كوفيد.)Anadolu Agency, 2020b( 19-
 قدمت تركيا مساعدات إلى ما ال يقل عن  57دولة حول العالم للمساعدة في مكافحتها لتفش ي
فيروس كورونا .وتشمل هذه البلدان عددا من دول منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك
أفغانستان والجزائر وأذربيجان وألبانيا وبنغالديش وغينيا وإندونيسيا وإيران والعراق وليبيا
وقرغيزستان ولبنان وموزمبيق والصومال والسودان وباكستان وفلسطين وتونس وأوغندا واليمن
(.)Anadolu Agency, 2020c
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 تتوفر باكستان على مخزون إضافي من أقراص الكلوروكين التي يمكن استخدامها لعالج مرض ى
كوفيد .19-وفي هذا الصدد ،وافق مجلس الوزراء الباكستاني على تصدير الدواء إلى عدد من
البلدان بما في ذلك بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مثل تركيا واململكة العربية
السعودية وقطر وكازاخستان .بحيث سترسل مليون قرص من الكلوروكين إلى اململكة العربية
السعودية ،و  500ألف إلى تركيا ،و  700ألف إلى كازاخستان ،و  300ألف إلى قطر ( Anadolu
.)Agency, 2020d
 أرسلت اإلمارات العربية املتحدة عدة طائرات شحن تحمل أطنانا من اإلمدادات الطبية ومواد
اإلغاثة إلى املحتاجين في العديد من البلدان من اململكة املتحدة إلى الصين .وحتى اآلن ،أرسلت
اإلمارات العربية املتحدة هذه املساعدات بالفعل إلى بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي مثل الصومال وموريتانيا وباكستان وكازاخستان كبادرة تضامن في الكفاح ضد كوفيد-
.)Gulf News, 2020( 19
 تبرعت اململكة العربية السعودية بسخاء بمبلغ  10ماليين دوالر أمريكي ملنظمة الصحة العاملية
استجابة لندائها العاجل املتعلق بكوفيد 19-للمساعدة في تقديم الخدمات الالزمة للبلدان ذات
النظم الصحية الهشة .وعلى املستوى الثنائي ،تقدم اململكة العربية السعودية مساعدات دولية
لعدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي .على سبيل املثال ،قررت اململكة العربية السعودية من
خالل مركز امللك سلمان للمساعدات واإلغاثة اإلنسانية ،توفير األجهزة واإلمدادات الطبية
األساسية لكل من اليمن وفلسطين ملكافحة جائحة كوفيد.)Arab News, 2020( 19-
كما تواصلت العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع وكاالت ومؤسسات التنمية الدولية
لتأمين املوارد املالية الالزمة لتحسين مستوى استجاباتها الصحية الطارئة .فوفقا ألحدث املعلومات املتاحة،
تلقت  11دولة عضو في املنظمة دعما ماليا بقيمة  428مليون دوالر أمريكي من خالل تسهيالت املسار السريع
ّ
للبنك الدولي املخصص لالستجابة لكوفيد( 19-الجدول  .)2.3وستمكن هذه املوارد بالتأكيد البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املستفيدة من تنفيذ برامج وتدابير إلبطاء وثيرة انتشار كوفيد 19-والحد
منه من خالل أنظمة الكشف واملراقبة واملختبرات املحسنة ،باإلضافة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية
األساسية والرعاية املركزة.
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الجدول  :2.3مشاريع االستجابة لحاالت الطوارئ في مواجهة كوفيد 19-التي يمولها البنك الدولي
البلد
أفغانستان
األرجنتين
الرأس األخضر
كمبوديا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جيبوتي
اإلكوادور
إثيوبيا
غامبيا
غانا
هايتي
الهند
كينيا

الدوالراألمريكي
(باملاليين)
100.4
35.0
5.0
20.0
47.2
5.0
20.0
82.6
10.0
35.0
20.0
1,000.0
50.0

البلد
قرغيزستان
جزر املالديف
موريتانيا
منغوليا
باكستان
باراغواي
ساو تومي وبرينسيب
السنغال
سيراليون
سريالنكا
طاجيكستان
اليمن

الدوالراألمريكي
(باملاليين)
12.5
7.3
5.2
26.9
200.0
20.0
2.5
20.0
7.5
128.6
11.3
26.9

املصدر :البنك الدولي.2020 ،

 2.3إجراءات السياسة العامة على املستوى االقتصادي
يمكن تعريف املرونة االقتصادية بأنها قدرة االقتصاد على تحقيق االنتعاش بالنظر إلى حجم الصدمة (في
هذه الحالة كوفيد .)19-وبالتالي ،يتم تحديد درجة مرونة اقتصاد معين بسرعة عملية االنتعاش والوقت
الذي تعود فيه األنشطة االقتصادية بأكملها إلى مستواها ما قبل الصدمة .ونظرا لتأثر بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي بدرجات ومستويات شدة متفاوتة من جائحة كوفيد ،19-فإن الوقت الالزم لبلوغ مستوى األنشطة
االقتصادية ما قبل الصدمة يختلف .ومع ذلك ،نفذ صناع السياسات في دول املنظمة باالعتماد على
مواردهم املالية املتاحة (االحتياطي املالي الزائد ،مخزون صناديق الثروة السيادية وما إلى ذلك) ،هياكلها
االقتصادية (مثل مصدري النفط أو مستورديه ،االعتماد على التحويالت والسياحة) وقدراتها املؤسسية
(مثل أنظمة مركزية للدفع عبر اإلنترنت باستخدام الحكومة اإللكترونية ،وتطبيقات الجمارك اإللكترونية
وما إلى ذلك) مجموعة من السياسات االقتصادية للحد من الخسائر املباشرة (على سبيل املثال ،فقدان
الدخل والناتج) والخسائر غير املباشرة (انخفاض الثقة االقتصادية لألسر املعيشية وزيادة درجات املخاطر
القطرية وما إلى ذلك) بسبب الجائحة وتقليص املدة الزمنية املطلوبة لتحقيق االنتعاش الكامل لألنشطة
االقتصادية .ويعرض هذا القسم الفرعي نظرة عامة على استجابات الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي على مستوى السياسات االقتصادية.
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وتتطلب الطبيعة غير املسبوقة للصدمة االقتصادية الناجمة عن الجائحة اتخاذ كل دولة إجراءات جريئة
من خالل وضع سياسات استثنائية .وفي حين أن السياسات الوطنية تعتبر مفتاح االستجابة لألزمة ،فإن
هناك أيضا حاجة للتعاون على املستويين اإلقليمي والدولي لتحقيق االستجابة بفعالية .وقد بدأت املنظمات
الدولية واإلقليمية بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية في توفير السيولة
للبلدان التي تحتاج إلى تمويل استجاباتها على مستوى السياسات .كما سعت البنوك املركزية سعيا حثيثا
للتخفيف من آثار األزمة عن طريق تخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة.
وقد استكملت التدخالت على مستوى السياسات النقدية بحزم ضريبية تحفيزية لدعم القطاعات الهشة
من االقتصادات .وفي معظم الحاالت ،يتم استهدافها في املقام األول لتعزيز قدرات القطاعات الوطنية في
مجال الصحة لضمان توافر اإلمدادات الطبية وتوسيع تغطية الرعاية الصحية ( .)UNDESA, 2020ولكنها
تغطي أيضا إجراءات الدعم للتخفيف من خسائر الدخل ملختلف شرائح املجتمع الضعيفة والحزم
التحفيزية لدعم األعمال التجارية .وتعد الحوافز الضريبية للشركات املتضررة ،وتأجيل أقساط القروض
والقروض بدون فوائد من بين إجراءات السياسات الرئيسية املنفذة لدعم الشركات ،ال سيما الصغيرة
واملتوسطة منها.
وأطلقت العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حزما تحفيزية اقتصادية مختلفة للتخفيف
من آثار الجائحة وإنعاش األنشطة االقتصادية (راجع اإلطار  .)1.3وتأتي اإلجراءات قصيرة األجل الحتواء
اآلثار االقتصادية والتخفيف منها ،ال سيما البطالة الجماعية وحاالت اإلفالس .ولن يكون انتعاش األنشطة
االقتصادية ممكنا إال بعد رفع إجراءات االحتواء وإعادة إنشاء شبكات التوريد ،حيث تركز السياسات بشكل
أكبر على الديناميكيات املتعلقة بالطلب ( .)World Bank, 2020bومع ذلك ،في بعض دول منظمة التعاون
اإلسالمي ،قد تكون فعالية السياسات النقدية منخفضة بسبب ضعف األسواق املالية وقد ال تكون
اإلجراءات الضريبية كافية بسبب الحيز الضريبي املحدود  -القدرة على توظيف األموال واملوارد العامة
ملواجهة صدمة سلبية كبيرة (.)Köse, Ohnsorge, and Sugawara, 2018
وعلى الرغم من أن معظم إجراءات السياسات العامة تتشابه عبر البلدان ،فهناك أيضا استجابات على
صعيد السياسات تختلف من بلد إلى آخر بسبب االختالفات في الهياكل االقتصادية 3.ويعاني عدد كبير من
الدول ،تشمل الجزائر وأذربيجان والبحرين وبروناي دار السالم والغابون وإيران والعراق وكازاخستان
والكويت ونيجيريا وعمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،التي تعتمد على
صادرات املنتجات املعدنية ،من خسائر كبيرة على مستوى أسعار هذه املواد ،مما يجعل هذه البلدان تتكبد
خسائر كبيرة في اإليرادات .وقد أعلنت بعضها بالفعل عن خطط لتخفيض اإلنفاق الرأسمالي غير الضروري
أو تأخيره .وعلى سبيل املثال ،أعلنت عمان أنها ستخفض اإلنفاق في ميزانية  2020بنسبة ( %10حوالي %5
 3تم الحصول على استجابات السياسات العامة املقدمة في هذا القسم الفرعي من آلية صندوق النقد الدولي لتتبع السياسات العامة املتاحة
من خالل الرابط ،إذا لم يذكر خالف ذلك.
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من الناتج املحلي اإلجمالي) .وتعتزم اململكة العربية السعودية تخفيض اإلنفاق في املجاالت غير ذات األولوية
في ميزانية  2020بمبلغ  50مليار ريال سعودي ( %2من الناتج املحلي اإلجمالي) الستيعاب بعض مبادراتها
السياسية .وأعلنت الجزائرعن رغبتها في تخفيض اإلنفاق الحالي بنسبة  %30وتخفيض فاتورة االستيراد بما
ال يقل عن  10مليار دوالر ( %6من الناتج املحلي اإلجمالي).
وتعتبر البلدان ذات الدخل املرتفع نسبيا والتي تتمتع بحيز ضريبي أفضل قادرة على تقديم دعم أكبر للشركات
الصغيرة واملتوسطة في شكل تخفيضات ضريبية أو تأجيل التحصيالت ،ودفع الرواتب ومزايا أخرى لتجنب
اإلفالس وحماية العمالة .وفي املقابل ،ركزت السياسات في البلدان ذات الدخل املنخفض على زيادة األموال
املخصصة لقطاع الصحة لتحسين قدراته ،والتبرع باألغذية ،وتقديم املساعدة إلى األسر واألعمال التجارية
الصغيرة املحلية ،وتوفير الدعم بخصوص فواتير املياه والكهرباء ،وتخفيض االستحقاقات الضريبية
وتأخيرها .واستجابة لألزمة ،تمكنت معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل املنخفض من
تخصيص مبلغ ال يتجاوز  %1من ناتجها املحلي اإلجمالي ،في حين تجاوزت هذه الحصة  %10من الناتج املحلي
اإلجمالي في بلدان أخرى ،مثل قطر وإيران.
وفي الوقت الذي يؤثر فيه انخفاض أسعار النفط بشكل كبير على دول منظمة التعاون اإلسالمي املصدرة
للنفط ،تقلصت فرص العمال املهاجرين للحفاظ عل ى عملهم في هذه البلدان وغيرها ،مما يؤدي إلى تراجع
التحويالت املالية ،األمر الذي يشكل بدوره مصدر قلق خاص لبعض دول املنظمة ذات الدخل املنخفض
واألسر التي تعتمد على هذه التحويالت .وعلى سبيل املثال ،تمثل التحويالت املالية في بنغالديش أكثر من %5
من الناتج املحلي اإلجمالي ،وتقع غالبية العمال املهاجرين في دول الخليج التي تأثرت باالنخفاض املفاجئ في
أسعار النفط .وكمثال عن املمارسات الجيدة ،تدفع قطررواتب كاملة للعمال املهاجرين الذين يتواجدون في
الحجر الصحي أو يخضعون للعالج ،ولكن يجب حماية حقوق املهاجرين العاطلين عن العمل بسبب الجائحة
على قدم املساواة.
ومن املتوقع أيضا أن تعاني البلدان التي تعتمد على أرباح من بعض املنتجات أو القطاعات مثل صناعة
املالبس في بنغالديش وقطاع السياحة في جزراملالديف (تمثل عائدات السياحة حوالي  %60من الناتج املحلي
اإلجمالي) من خسائر كبيرة في اإليرادات ،مما يزيد من التحديات أمام تمويل السياسات الضريبية .وباعتبارها
وجهة سياحية مهمة ،أعلنت مصرعن تخصيص  50مليار جنيه مصري ( 3.1مليار دوالر أمريكي %0.9 ،من
الناتج املحلي اإلجمالي) لقطاع السياحة ،الذي يساهم بما يقرب من  %12من الناتج املحلي اإلجمالي في مصر،
و  %10من العمالة ،ونحو  %4من الناتج املحلي اإلجمالي من حيث اإليرادات.
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اإلطار  :1.3استجابات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لكوفيد 19-على مستوى السياسات االقتصادية
استجابت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي لجائحة كوفيد 19-من منظور السياسات االقتصادية من
خالل تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات الضريبية والنقدية .ويقدم الجدول  3.3ملخصا حتى  27أبريل
 ،2020استنادا إلى املعلومات املقدمة من ألغين وآخرون ( )2020وآلية صندوق النقد الدولي لتتبع السياسات
العامة املتعلقة بكوفيد .19-ومن أصل الـ 52دولة عضو في املنظمة التي تتوفر عنها البيانات ،قامت  42بتطوير
وتنفيذ شكل من أشكال الحزم التحفيزية الضريبية لدعم وتشجيع األنشطة االقتصادية األساسية في املرحلة
األولى وجميع األنشطة االقتصادية في املرحلة الثانية .ومن حيث التدخالت على مستوى السياسات النقدية،
قامت  26دولة عضو في املنظمة من أصل  52بتخفيض أسعار الفائدة كانعكاس للسياسة النقدية التوسعية
املباشرة للتعامل مع القيود املفروضة على السيولة الناشئة عن تفش ي املرض .وأعلنت  19دولة عضو من أصل
 52عن حزمة تحفيزية نقدية وقامت بضخها لتحريك االقتصادات املتضررة بسبب تفش ي املرض .كما استخدمت
الغالبية العظمى من دول منظمة التعاون اإلسالمي ( 45من أصل  )52إجراءات أخرى (غير مباشرة) على مستوى
السياسات النقدية من خالل عمليات السوق املفتوحة ،ومتطلبات االحتياطي ،وتسهيالت اإلقراض من البنك
املركزي لدعم األنشطة االقتصادية باعتبارها أمثلة لالستجابة لتفش ي كوفيد .19-وبما أن الجائحة أثرت على
تقلبات أسعار الصرف وميزان املدفوعات مثل كبح الصادرات وتأجيج مخاوف املستثمرين األجانب التي تسبب
هروب رؤوس األموال ،فقد نفذت  20دولة عضو في املنظمة بالفعل مجموعة من السياسات النقدية لتحقيق
االستقرار في تقلبات أسعار الصرف والسيطرة عليها ،فضال عن كفالة وضمان التدفق املستمر إلى الداخل
والخارج للعمالت األجنبية.
الجدول  :3.3استجابات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لكوفيد 19-على مستوى السياسات االقتصادية
فئة السياسة
السياسة الضريبية
السياسة النقدية

سياسة ميزان
املدفوعات ()BoP
وسعر الصرف

نوع التدخل
الحزمة التحفيزية الضريبية
تخفيض سعر الفائدة
الحزم التحفيزية النقدية
إجراءات أخرى على مستوى السياسة النقدية
التدخل املباشر على مستوى السياسة النقدية
للسيطرة على ميزان املدفوعات ( )BoPوسعر الصرف
التدخل الداعم على مستوى السياسة النقدية لتثبيت
ميزان املدفوعات ( )BoPوسعر الصرف

عدد بلدان املنظمة
املنفذة له
42
26
19
45
5
15

املصدر :تحليالت موظفي سيسرك بناء على ألغين وآخرون  ،)Elgin et al( 2020نسخة  27أبريل  2020وآلية صندوق النقد الدولي
لتتبع السياسات العامة املتعلقة بكوفيد .19-مالحظة :العدد اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي املوجودة بقاعدة البيانات هو
.52
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وأطلقت بعض البلدان آليات للتبرع لدعم
الفئات الضعيفة من خالل تشجيع
تقييدية
تحريرية
التضامن في املجتمع .وشملت هذه دوال مثل
100
العراق واألردن ولبنان واملغرب والسنغال
78
77
80
وتركيا وغيرها .كما تواصلت معظم البلدان
60
األقل نموا في منظمة التعاون اإلسالمي
39
40
24
بمنظمات إقليمية ودولية مختلفة لتمويل
20
خططها للتصدي لحاالت الطوارئ .وعلى
0
سبيل املثال ،في إطار الجهود املبذولة
بلدان املنظمة
الدول غير األعضاء في املنظمة
لتمويل خطط االستجابة على مستوى
املصدر :قاعدة مركز التجارة الدولية ( ،)MacMapتم تحديثها في  3مايو
.2020
الصحة في السودان البالغة تكلفتها 120
مليون دوالر أمريكي ،أعلن عن حزم دعم
من كل من االتحاد األوروبي بقيمة  70مليون يورو ،والبنك اإلسالمي للتنمية بقيمة  35مليون دوالر أمريكي،
والبنك الدولي بقيمة  35مليون دوالر أمريكي ،ومن املتوقع أن تتبرع األمم املتحدة والشركاء الدوليين بمبلغ 9
ماليين دوالر أمريكي والحكومة األمريكية بمبلغ  8ماليين دوالر أمريكي.
الشكل  :1.3إجراءات السياسات على مستوى التجارة

ومن حيث إجراءات السياسات التجارية ،سنت الحكومات تدابير تجارية مؤقتة تهدف إلى تقييد صادرات
اإلمدادات الطبية الحيوية الضرورية ملعالجة كوفيد 19-أو التصريح الستيرادها عن طريق تخفيض رسوم
االستيراد .وحتى يوم  3مايو ،نفذت  35دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي  39سياسة تقييدية و 24
سياسة تحريرية (الشكل  .)1.3وللذكر ،يكاد يكون عدد السياسات التحريرية في البلدان غير األعضاء في
املنظمة نفس عدد السياسات التقييدية .كما يوجد عدد من اإلجراءات املتخذة لدعم القطاع املالي استجابة
الشكل  :2.3اإلجراءات املتخذة لدعم قطاع املالية في إطار االستجابة لكوفيد19-
أخرى

األسواق املالية

نظم الدفع

املؤسسات املالية

السيولة/التمويل

300

247

250

165

200

165
114

24

22

81

53
13

16

8

30

150
100
50
0

البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة

البلدان املتقدمة

بلدان املنظمة

املصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي حول كوفيد /19-استجابات السياسيات املتعلقة بقطاع املالية ،تم االطالع عليها في  4مايو .2020
اعتمدت اإلجراءات التي اتخذها االتحاد األوروبي /منطقة اليورو على شكل رصد واحد ،مما يخفض إجمالي الدول املتقدمة.
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للجائحة .ويرد في الشكل  2.3ملخص لإلجراءات التي اتخذتها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على مستوى
السياسات الداعمة للقطاع املالي في ظل جائحة كوفيد 19-ونوع اإلجراء .وقد اتخذت معظم اإلجراءات لدعم
املؤسسات املالية ،تلتها اإلجراءات املتعلقة بالسيولة /التمويل.
ووضعت دول منظمة التعاون اإلسالمي تدابير مختلفة للتخفيف من اآلثار السلبية لتفش ي كوفيد 19-على
مستوى األمن الغذائي وسبل العيش في املجتمع .ويتعين على تدابير االحتواء ،مثل إغالق األعمال التجارية
غير الضرورية وتقييد التنقل أال تعوق سالسل اإلمدادات الغذائية الزراعية .كما يجب دعم صغار املزارعين
الذين يمثلون معظم املزارعين بشكل عام في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث مستوى اإلنتاجية ووصولهم
إلى السوق .ومن جهة املستهلك ،تحتاج الفئات األكثر ضعفا من السكان إلى التسلح بشبكات األمان
االجتماعي ،بحيث يمكن تلبية االحتياجات الغذائية األساسية.
ومن أجل الحفاظ على سالسل القيمة الغذائية قيد التشغيل ،بذلت العديد من البلدان األعضاء في املنظمة
جهودا إلزالة االختناق اللوجستي الرئيس ي .وقد أصدرت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،على سبيل املثال،
مؤخرا قانونا يهدف إلى تنظيم اإلمدادات الغذائية في حالة األزمات وكذلك تحقيق االستدامة الغذائية
( .)Wam, 2020وبموجب القانون ،يطلب من موردي وتجار األغذية الزراعية املسجلين مراقبة مخزونهم
وإلزامهم بتوزيع مخزونهم الغذائي أثناء األزمة وفقا لتوجيهات الهيئة الوطنية إلدارة األزمات والكوارث في
حاالت الطوارئ .كما يسمح القانون لتجار التجزئة بالحصول على أشكال مختلفة من الحوافز والتسهيالت
فضال عن تحديده لعقوبات في حق املخالفين.
وللحفاظ على إمدادات املنتجات الغذائية الزراعية في البالد ،يجب أن تبقى إمكانيات الوصول إلى السوق
العاملية مفتوحة .وهذا أمر بالغ األهمية للبلد التي تعتمد في الغالب على املنتجات املستوردة لتلبية الطلب
املحلي على األغذية واملنتوجات الزراعية .وخالل األزمة ،يجب تخفيف الحواجز التجارية ،مما يسمح بسهولة
الوصول إلى السلع األجنبية واستقرار األسعار .وقد بذلت حكومة كازاخستان جهودا كبيرة في هذا الصدد
من خالل تخفيض ضريبة القيمة املضافة بشكل مؤقت بالنسبة للمنتجات الزراعية والغذائية وإلغاء
الرسوم الجمركية أساسا على الواردات املهمة (.)KPMG, 2020
كما قدمت عدة بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الدعم للمزارعين لتعزيز مستواهم اإلنتاجي
وتسويق األغذية التي ينتجونها في ظل انتشار جائحة كوفيد .19-وخالل إجراءات االحتواء ،ينبغي إعفاء
النشاط الزراعي من أي قيود للحفاظ على إنتاجية قطاع األغذية الزراعية .وقد أبقت عدة بلدان األنشطة
املتعلقة بالزراعة خارج نطاق عمليات اإلغالق اإللزامي كما هو الحال في باكستان .حيث تعفي بعض
الحكومات املحلية في باكستان القطاعات املرتبطة بالزراعة من اإلغالق لتتمكن من تحقيق هدف البالد من
حيث اإلنتاج (.)The News International, 2020
وعالوة على ذلك ،من الضروري أيضا اتخاذ مبادرات لتعزيز اإلنتاجية ،مثل تسهيل الوصول إلى مدخالت
اإلنتاج واالئتمانات .وكما هو الحال في كازاخستان ،يتم إعفاء مدفوعات الضريبة على األراض ي لـ 7000من
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منتجي السلع الزراعية ( .)KPMG, 2020وباملثل ،أعلنت حكومة مصر الوقف املؤقت لقانون الضرائب على
األراض ي الزراعية ملدة عامين ( .)Egypt Today, 2020وتوجد أيضا إجراءات نقدية وضريبية لزيادة اإلنتاجية
في كازاخستان ،مثل توافر إمكانية الحصول على قروض بقيمة إجمالية تبلغ  170مليار تنغي كازاخستاني،
وقدرة املزارعين على تمويل عملياتهم من خالل عقود آجلة (في ظل مواسم حصادهم املستقبلية) ،وإعانات
مالية تتعلق بالوقود من أجل موسم الزراعة التالي ( .)KPMG, 2020وفي تركيا ،أجلت مدفوعات الديون
للمزارعين ملدة  6أشهر (.)Ergocun, 2020
وإنه من املهم أيضا ضمان الوصول إلى املدخالت الزراعية الوسيطة .ففي بوركينا فاسو ،على سبيل املثال،
اشترت الحكومة مدخالت زراعية وأعالف ماشية بقيمة  30مليار فرنك االتحاد املالي األفريقي (.)ILO, 2020
وفي املقابل ،وضعت كوت ديفوار تدابير أخرى للحفاظ على إنتاجية هذا القطاع ،مثل توفير الدعم املالي
للقطاع الزراعي (جوز الكاجو وزيت بذور القطن واملطاط وزيت النخيل والكاكاو والبن) بقيمة  250مليار فرنك
االتحاد املالي األفريقي ،من خالل دعم األسعار والدخل وتوفير السلع والخدمات ،بما في ذلك اإلعانات املالية
املتعلقة باألسمدة وتوزيع البذور (.)Sy, 2020
وبالتوازي مع تدابير االحتواء املختلفة للسيطرة على انتشار املرض ،يتم تطبيق إجراءات لزيادة املساعدات
الغذائية في حاالت الطوارئ في إطار برامج الحماية االجتماعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .وتهدف هذه
التدابير إلى تزويد السكان األكثر ضعفا بالضروريات للتغلب على الوباء .وتنعكس التدابير املنفذة بالفعل في
دول املنظمة على شكل تحويالت نقدية مباشرة ،أو مساعدات غذائية أساسية ،أو كليهما (راجع القسم
الفرعي  3.3للمزيد من التفاصيل).

اإلجراءات املتخذة في بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على مستوى السياسات االقتصادية
بشأن كوفيد19-
على املستوى الفردي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،من شأن امللخص التالي للسياسات
واإلجراءات االقتصادية املستقاة من بعض بلدان املنظمة أن ينير السبيل ويقدم فكرة عن مدى توفر
الخبرات واملمارسات الوطنية على مستوى السياسات التي يمكن أن تساعد في تعزيز التعاون البيني في
املنظمة من خالل ،على سبيل املثال ،تبادل الخبرات ونقل املعرفة بشأن بناء القدرات في مجال املرونة
االقتصادية وصنع السياسات.
بنغالديش
استجابت بنغالديش لألزمة من خالل اعتماد سياسة تجارية مفتوحة .فقد أعلنت الدولة عن إعفاء عدد من
املنتجات ذات الصلة بكوفيد 19-من التعريفات الجمركية والضرائب .وتمثلت أهداف هذه السياسة في
جانبين رئيسيين ،أولهما تسهيل دخول املنتجات ذات الصلة بكوفيد 19-إلى البلد وثانيهما دعم الباعة والتجار
( .)World Bank, 2020cومن األهداف األخرى للسياسة االقتصادية لبانغالديش في ظل األزمة النهوض
باملستوى املعيش ي للفقراء خالل هذه الجائحة .لذلك وسعت الحكومة نطاق برامج التحويل التي تستفيد منها
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الفئات الفقيرة ،كما تسعى ملساعدتهم من خالل مبيعات األرز بثلث سعر السوق .وأعلنت الحكومة أيضا عن
تخصيص مبلغ  21.3مليار تاكا في إطار مخطط لإلسكان يستهدف املتشردين.
بوركينا فاسو
أجرت بوركينا فاسو مراجعة مليزانية  2020بهدف التمكن من التغلب على التبعات االجتماعية واالقتصادية
لتفش ي جائحة كوفيد ،19-وهذا ما تطلب تعبئة ما يناهز  394مليار فرنك غرب أفريقي ( %4.5من الناتج
املحلي اإلجمالي) .ومن العناصر املهمة للغاية في خطة االستجابة االقتصادية في بوركينافاسو إحداث صندوق
لإلنعاش االقتصادي تبلغ قيمته  100مليار فرنك تستفيد منه الشركات ،وأيضا إحداث صندوق للتضامن
بقيمة  5مليار فرنك يستهدف العاملين في القطاع غير الرسمي (بما في ذلك املرأة) .وتشمل خطة االستجابة
املعتمدة في بوركينا فاسو عددا من التدابير واإلجراءات الرامية إلى دعم القطاعات التي طالها الضرر
بمستويات حادة مثل قطاع السياحة ،فضال عن عدد من التدابير التي تروم استفادة جميع األشخاص
واألعمال التجارية املتضررة من األزمة من املساعدة .فقد علقت الخطة ،على سبيل املثال ال الحصر ،العمل
بفرض رسوم حكومية متعلقة باإليجار على العاملين في القطاع غير الرسمي ،وتقدم دعما ماليا للفئات
االجتماعية الهشة على مستوى سداد فواتير املاء والكهرباء.
إندونيسيا
أعلنت الحكومة اإلندونيسية عن عدد من التدابير املالية لدعم القطاعات املتضررة بشكل كبير جراء تفش ي
جائحة كوفيد .19-وفي هذا الصدد ،أعلنت بتاريخ  25فبراير  2020عن تخصيص حزمة بقيمة  725مليون
دوالر أمريكي تتضمن حوافز مالية لدعم قطاعات السياحة والخطوط الجوية والعقارات ،باإلضافة إلى
إجراءات تهم اإلعانات واالقتطاعات الضريبية .وإلى جانب إجراءات السياسة العامة التقليدية على املستوى
الكلي لالقتصاد ،تهدف السياسات االقتصادية في إندونسيا إلى ضمان عدم إغفال أي أحد خالل فترة تفش ي
الجائحة والتعافي على وجه السرعة عن طريق تقديم الدعم الالزم لجميع الجهات الفاعلة ،وذلك من خالل
إجراءات من قبيل التخفيض من الضريبة على القيمة املضافة وإطالق برامج مخصصة ،وبرامج للمساعدة
املتخصصة لصالح األسر املعيشية املعوزة والهشة وللمشاريع الصغيرة واملتوسطة (.)OECD, 2020d
إيران
أعلنت الحكومة اإليرانية عن حزمة اقتصادية تمثل  %10من الناتج املحلي اإلجمالي إليران ،وذلك بهدف
التقليص من حدة التبعات املالية واالقتصادية التي طالت املنظومة االقتصادية في البلد جراء انتشار
الفيروس .ومن أبرز اإلجراءات التي تتضمنها هذه الحزمة إرجاء دفع الضرائب املستحقة للحكومة ملدة ثالثة
أشهر ،وتقديم قروض مدعمة للمشاريع التجارية واألسر املعيشية الهشة املتضررة ،وتحويل مساعدات
نقدية لألسر املعوزة وللعاطلين عن العمل .ومن خالل هذه التدابير ،ترمي الحزمة االقتصادية إلى شمول كل
شرائح املجتمع والجهات الفاعلة فيه دون استثناء بما في ذلك املشاريع التجارية والفقراء والعاطلين عن
العمل.
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ماليزيا
إن أبرز ما يميز حزمة االستجابة االقتصادية في ماليزيا هو تركيزها بشكل كبير على املشاريع الصغيرة
واملتوسطة الحجم .وفي هذا الصدد ،شرعت البنوك في تقديم تسهيالت جديدة على مستوى التمويل بمعدل
فائدة منخفض لصالح املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،كما أن ما يناهز  %40من حزمة الحوافز الحكومية
موجهة لهذه املشاريع .ومن اإلجراءات كذلك اعتماد خطة معززة لدعم األجور لصالح املشاريع الصغيرة
واملتوسطة ( .)OECD, 2020dفقد تم تخصيص مرفق لتخفيف األعباء بقيمة  500مليون دوالر أمريكي في
شكل أموال مضمونة للمساعدة في القضاء على املشاكل املتعلقة بتدفق النقد على املدى القصير التي
تواجهها املشاريع الصغيرة (.)Bank Negara Malaysia, 2020
نيجيريا
أطلقت حكومة نيجيريا حزمة حوافز مالية تمثلت في صندوق مخصص لالستجابة لجائحة كوفيد 19-بلغت
قيمته  1.4مليار دوالر أمريكي ،ويستهدف الصندق ثالثة عناصر رئيسية :دعم مرافق الرعاية الصحية،
وتخفيف األعباء على دافعي الضرائب ،وتحفيز أرباب العمل على استبقاء العمال وتوظيفهم خالل فترة
النكوص االقتصادي .كما خفضت الحكومة أسعار الوقود الخاضعة للتنظيم للتقليص من حدة الضغط
االقتصادي الناجم عن تفش ي الجائحة .كما أحدث مصرف نيجيريا املركزي صندوقا بقيمة  139مليون دوالر
أمريكي للتسهيالت اإلئتمانية يستهدف األسر املعيشية واملشاريع الصغيرة واملتوسطة للتخفيف من حدة
التبعات االقتصادية النتشار جائحة كوفيد.19-
اململكة العربية السعودية
أولت اململكة العربية السعودية من خالل سياستها االقتصادية في خضم أزمة كوفيد 19-عناية فائقة ملسألة
حماية مناصب شغل املواطنين وضمان استمرار املشاريع الصغيرة واملتوسطة في مزاولة عملها .فبتاريخ 14
مارس  2020أعلنت اململكة عن حزمة حوافز تتضمن بندا بقيمة  13.3مليار دوالر أمريكي مخصصة
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة .وتعهدت الحكومة بتقديم الدعم للشركات التي تواجه صعوبات على مستوى
دفع األجور للموظفين السعوديين .وبموجب ذلك بوسع الشركات التقدم بالطلب للحصول على تعويض
شهري عن كل موظف يصل إلى نسبة  %60من الراتب ملدة ثالثة أشهر ( .)OECD, 2020dوتشير التقديرات
إلى أن ما يقارب  1.2مليون مواطن سعودي مؤهلون لالستفادة من هذا الدعم .وباحتساب أفراد أسر هؤالء
العمال ،من املتوقع أن يكون لخطة الدعم أثر إيجابي مباشر على حياة املاليين من األفراد في اململكة العربية
السعودية .وباإلضافة إلى ذلك ،ستتأثر تكاليف تشغيل الشركات بصورة أقل حدة ،وهو ما قد يمهد الطريق
أمام التعافي السريع لألنشطة االقتصادية بمجرد تخفيف تدابير احتواء الوضع املتعلق بالجائحة.
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السنغال
أطلقت الحكومة السنغالية حزمة للدعم االقتصادي سعيا منها للتغلب على التبعات الناجمة عن تفش ي
كوفيد . 19-وتشتمل الحزمة على بعض العناصر الرئيسية مثل تقديم املعونات الغذائية العاجلة واإلمدادات
الطبية األساسية ،وتعليق أداء الفقراء للفواتير املتعلقة باملرافق العامة ،وإرجاء سداد املستحقات
الضريبية .كما أحدثت وزارة التجارة السنغالية منصة للتجارة اإللكترونية تتيح الولوج بكل سهولة إلى املواقع
اإللكترونية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة التي تبيع السلع األساسية .وتلعب هذه املنصة دور العنصر امليسر
لتوزيع املنتجات الغذائية واملتعلقة بالنظافة العامة والصحة الضرورية ،والجامع للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة في إطار واحد ،كما أنها تشجع املشاريع التي تعتمد أساليب تقليدية على االنتقال إلى العمل عن
طريق شبكة اإلنترنت (.)UNCTAD, 2020c
تركيا
أطلقت تركيا بتاريخ  18مارس  2020حزمة حوافز شاملة تشمل  21بندا وبلغت قيمتها  15.3مليار دوالر
أمريكي ،وذلك لتجاوز الصدمة االقتصادية املترتبة عن تفش ي جائحة كوفيد .19-وتضمنت الحزمة مجموعة
مهمة من التدابير مثل تأجيل سداد الشركات ملا عليها من قروض ،وقروض جديدة لصالح الشركات لتمويل
رأس املال العامل ،والتخفيض من الضريبة على القيمة املضافة على الرحالت الجوية املحلية من  %18إلى
 % 1فقط ملدة ثالثة أشهر .وشملت الحزمة كذلك تقديم الدعم للعاملين لقاء أجر من خالل الدعم املتعلق
بالحد األدنى لألجور وبدالت األعمال الصغيرة ( .)OECD, 2020dكما أطلقت الحكومة التركية بتاريخ 31
مارس  2020حملة شعبية لجمع التبرعات لدعم املتضررين من الجائحة .ومن بين أهداف الحملة إذكاء الوعي
بخصوص تداعيات كوفيد ،19-وخلق موارد مالية عامة إضافية لدعم مدفوعات شبكة األمان للمتضررين
من الجائحة ،وإحداث آلية مركزية موثوقة بالنسبة للجهات الراغبة في التبرع.
واألمثلة الواردة أعاله ما هي إال ملخص جد مقتضب لبعض اإلجراءات املعتمدة في بعض بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي ،وجدير بالذكر أن جميع البلدان األخرى األعضاء في املنظمة بدورها قد حددت مجموعة
من السياسات والتدابير االقتصادية للتخفيف من حدة التبعات املترتبة عن تفش ي الجائحة على اقتصاداتها
ولتقديم الدعم الالزم للفاعلين االقتصاديين واملواطنين املتضررين عموما .وما تكشف عنه هذه األمثلة
والتجارب هو أن بلدان املنظمة قد اتخذت قرارات استباقية بخصوص تفش ي الجائحة وذلك من خالل
تصميمها لخطط استجابة متنوعة على صعيد السياسات االقتصادية حسب تنوع الظروف واإلمكانيات،
والهدف واحد :التصدي لتداعيات أزمة كوفيد .19-ومن شأنها أن تشكل مصدر إلهام بالنسبة لصناع
السياسات وبالتالي قد تحفز لديهم حس العمل على نقل املعارف والخبرات في إطار التعاون فيما بين بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي.
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 3.3إجراءات السياسة العامة على املستوى االجتماعي
اتخذت تدابير السياسة العامة على املستوى االجتماعي أوجها متعددة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
وذلك حسب مستويات تفش ي جائحة كوفيد 19-فيها .فقد اعتمدت العديد من هذه البلدان تدابير التباعد
االجتماعي اإلجبارية أو الطوعية ،كما نفذت أكثر من عشر منها إجراءات تخص اإلغالق الشامل أو الجزئي.
وباإلضافة إلى السياسات االجتماعية العامة املعتمدة من قبيل احترام مسافة األمان بين األشخاص وارتداء
الكمامات ومنع التجمعات وتنظيم الفعاليات التي يحتشد إليها الناس ،ثمة عدد من بلدان املنظمة التي
اعتمدت مجموعة فريدة من السياسات االجتماعية في إطار االستجابة للتحدي الذي يطرحه تفش ي جائحة
كوفيد 19-ومحاولة السيطرة على املرض والتخفيف من وطأة اآلثار االجتماعية املترتبة .ويستعرض هذا
القسم مجموعة تدابير السياسة العامة على املستوى االجتماعي املعتمدة في بعض بلدان املنظمة ،بصرف
النظر عن الوسائل واألساليب العامة املعتمدة من طرف جل بلدان العالم ،ويسلط الضوء بصورة خاصة
على سبل االستجابة اإلضافية أو الفريدة على مستوى السياسات االجتماعية املتبعة في عدد من بلدان
املنظمة.
خدمات الحماية االجتماعية
نفذت العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تدابير للسالمة االجتماعية تستهدف بالدرجة
األولى األسر املعيشية والفئات االجتماعية املعوزة والضعيفة .ومعلوم أن خدمات الحماية االجتماعية تحظى
بأهمية بالغة ،السيما في أوقات الشدة والحاجة املاسة .فقد أعلنت تونس عن تدابير استثنائية للمساعدة
االجتماعية تستهدف أكثر األسر املعيشية هشاشة في املجتمع ( .)FairWear, 2020وهذا الدعم يشمل
األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة .وتقدم مساعدات في شكل تحويالت نقدية حسب االستحقاق.
وعلى نفس املنوال ،وسعت مصر من هامش تغطية برامج تكافل وكرامة للمساعدة االجتماعية ليشمل أكثر
الفئات ضعفا ( .)Mabrouk, 2020ونفذت املؤسسة العامة للضمان االجتماعي األردنية عددا من اإلجراءات
االجتماعية بما في ذلك تعليق اشتراكات تأمين الشيخوخة للقطاع الخاص حتى  31مايو ،وتوسيع نطاق
تغطية تأمين الشيخوخة ليشمل األشخاص املستبعدين سابقا ،وتخصيص  %50من عائدات تأمين األمومة
الخاصة بعام  2020لتقديم املساعدات العينية واملادية للمسنين واملرض ى (.)KPMG, 2020
كما أطلقت عمان إجراءات اجتماعية تروم توفير الدعم نقدا وعينا لألسر املعيشية املحتاجة والهشة
( .)OECD, 2020dفقد أطلقت الهيئة العامة لحماية املستهلك ( )PACPالعمانية مبادرة يتم بموجبها تقديم
الدعم لألسر املعيشية ذات الدخل املنخفض املتضررة جراء إغالق املحال التجارية وذلك في شكل سالت
غذائية تضم السلع األساسية أسبوعيا .فيما أعلنت تركيا عن تقديمها لدعم مالي شمل  4.4مليون أسرة
منخفضة الدخل ( .)Daily Sabah, 2020وقررت الحكومة املاليزية تقديم معونات نقدية لنسبة  %40األكثر
حاجة من الفئة االجتماعية ذات الدخل املنخفض ( .)ASEAN Briefing, 2020وباإلضافة إلى ذلك ،أطلقت
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الخريطة  :3.3البلدان التي أطلقت برامج استجابة متعلقة بالحماية االجتماعية

املصدر :منظمة العمل الدولية .2020 ،مالحظة :تتراوح األرقام بين الحد األدنى لعدد التدابير (األزرق الفاتح) وأقصاه (األزرق الداكن).

ماليزيا برامج أخرى للحماية االجتماعية للوقوف إلى جنب مواطنيها .كما استفاد مجتمع بينان ،وهم أفقر
الجماعات األصلية في ماليزيا ،من خدمات عالج األسنان والرعاية الصحية ،وبرنامج التغذية املجتمعية،
وصندوق التعليم ودعم الصناعات املنزلية لتحقيق االستدامة مع التركيز على الصناعة التقليدية في هذا
املجتمع ،وكل هذا في إطار مبادرة النهوض باملستوى املعيش ي لألسر ذات الدخل املنخفض لبرنامج التحول
الحكومي .ويوفر برنامج أنجونغ سينغه املاليزي ( )Anjung Singgahلإلسكان حلوال سكنية مؤقتة للمتشردين
في النطاق الحضري ريثما يتمكنوا من تسوية أوضاعهم .وفي شهر مارس من عام  2020وسع صندوق الزكاة
التابع لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية نطاق املستفيدين من املساعدات (.)KPMG, 2020
وتشمل املساعدة املالية دعما شهريا ومساعدات في دفعة واحدة ونفقات العالج ورسوم الدراسة وسد
الديون وتقديم سالت خيرية وأشكال أخرى من الدعم للتخفيف من التداعيات االجتماعية لكوفيد.19-
مبادرات على مستوى املجتمعات املحلية
يعتبر إذكاء الوعي واإلبالغ بشأن املخاطر عنصرين غاية في األهمية لكونهما يمثالن األساس املتين الذي تقوم
عليه عملية االستجابة النتشار األوبئة .فقد اعتمدت عدد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
مبادرات خاصة وفقا للمتطلبات املحلية للنهوض بمستوى الوعي واإلملام باإلجراءات الوقائية .ففي إندونيسيا
على سبيل املثال ،تظافرت جهود مختلف دوائر العمل اإلنساني والهيئة الوطنية إلدارة الكوارث إلحداث
"مكتب املتطوع" في إطار التصدي لتداعيات كوفيد ،19-ونجحت املبادرة في حشد أكثر من  24000متطوع
على الصعيد الوطني لتحسيس الناس والنهوض بمستوى الوعي لديهم .وتبنت النيجر نهجا ينهل من التقاليد
واألعراف املحلية وتعاليم الدين ،حيث يعتبر زعماء القبائل قيمون على تقاليد وعادات البلد .لهذا يحظون
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سيدتين عاملتين في املجتمع املحلي في بنغالديش ،الصورة بعدسة :معروف حسن.

بمكانة مهمة بصفتهم شركاء أساسيين في
توجيه سلوك الناس والنهوض بمستوى
الوعي لديهم .ويوظف زعماء املجتمع
املحلي في النيجر اإلذاعات املحلية
ومكبرات الصوت في املساجد وسيارات
مجهزة بمكبرات الصوت لتمرير رسائل
توعوية ووقائية .كما شكلت أيضا لجان
تطوعية محلية لتعريف الناس بمختلف
الجوانب املتعلقة بالجائحة وجمع
البيانات.

وتعمل السلطات الوطنية واألمم املتحدة بتعاون  65ألف زعيم ديني في باكستان لترسيخ مفهوم التباعد
االجتماعي وتشجيع الناس على الصالة في املنازل بدل الذهاب للمساجد ،وذلك باعتماد وسائل من قبيل
تثبيت مكبرات الصوت على عربات متنقلة ويكون ذلك في الغالب أمام املساجد .وقد لعب هذا النهج دورا
حيويا خالل شهر رمضان .وارتكز العمل في ماليزيا على دور مبادرات املجتمع املحلي في مساعدة املسنين ومن
هم في وضعية هشاشة في ظل تفش ي جائحة كوفيد ،19-وتغطي هذه املبادرات عددا مهما من البرامج .فعلى
سبيل املثال ال الحصر ،ثمة برنامج األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال ( )RUTFوالحليب الذي هو عبارة
عن مبادرة للتغذية املجتمعية تستفيد بموجبه مجتمعات أورانغ أسلي األصلية املستوطنة في املناطق النائية
من هذه األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال والحليب ،وذلك في سبيل القضاء على سوء التغذية في ماليزيا.
االستجابة الرقمية وإذكاء الوعي
اعتمدت العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على مجموعة من املنصات الرقمية
والقنوات املتوفرة على شبكة اإلنترنت للنهوض بمستوى الوعي والتخفيف من حدة املخاطر ،فضال عن
مجموعة من املبادرات املخصصة لضمان سالمة الصحة النفسية والبدنية لألفراد من خالل أنشطة عبر
شبكة اإلنترنت والخطوط الهاتفية املخصصة للمساعدة باإلضافة إلى رسائل ذات أهداف محددة تبث
وتنشر عبر وسائل التواصل االجتماعي والقنوات التلفزية .ففي نيجيريا اعتمدت الحكومة ووكاالت اإلغاثة
أسلوب تمرير رسائل للتوعية واإلبالغ بشأن املخاطر من خالل شراكاتها القوية مع أبرز الجهات املقدمة
للخدمات التلفزية واإلذاعية والصحافة الورقية ،حيث تبث اإلذاعات املحلية برامج على الهواء مباشرة
بصورة منتظمة تتضمن فقرات لتلقي املكاملات من املستمعين .وشملت املواد التوعوية نشر الحكومة
والجهات املسيرة للمجتمع لسلسلة من مقاطع الفيديو التفاعلية ،وإعالنات الخدمات العامة ،واملنشورات
واملطويات املفندة لبعض الخرافات واملغالطات املنتشرة ،وذلك بالتركيز على نشرها باللغات املحلية حتى
تحقق الرسائل مبتغاها .وفضال عن ذلك وزعت هذه الجهات منشورات إعالمية تتضمن خطا هاتفيا مجانيا
على مختلف املجتمعات املحلية ومخيمات النازحين داخليا.
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أطلق مجموعة من الشباب املؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي في كوت ديفوار مبادرة وظفت قنوات
التواصل مثل الرسائل النصية القصيرة ( )SMSوفايبر ( )Viberوفيسبوك ميسنجر ( Facebook
 )Messengerوواتساب ( )WhatsAppلتبادل األسئلة واألجوبة بخصوص كوفيد 19-وذلك من خالل منصة
برنامج يو-ريبورت ( )U-Reportالشبابي الذي أطلقته اليونيسيف .وفضال عن ذلك ،نسقت الحكومة مع
اليونيسف ومقدمي خدمات الهاتف لضمان وصول املبادرات إلى أكبر عدد ممكن من الناس في كوت ديفوار.
واستثمرت إندونيسيا قوة تطبيق واتساب وذلك من خالل تمريرها لرسائل ملواطنيها تهم إطالعهم على
املستجدات اليومية بخصوص كوفيد 19-والتدابير االحترازية للوقاية من اإلصابة به والتعامل معه .فيما
ركزت ماليزيا على مسألة ضمان أن يكون الولوج لشبكة اإلنترنت مجانيا .وتعهدت الحكومة بتخصيص مبلغ
 600مليون رينغيت ماليزي ( 138مليون دوالر أمريكي) لجعل خدمة اإلنترنت مجانية ومفتوحة أمام الجميع
خالل فترة اإلغالق الشامل ،وذلك بداية من  01أبريل  .2020كما رصدت الدولة مبلغا آخر قيمته  400مليون
رينغيت ( 92مليون دوالر أمريكي) لتوسيع نطاق شبكة االتصاالت وتجويدها.
ونسقت قطر في عملها مع شركات االتصاالت الرائدة مثل  Ooredooو  Vodafoneلضمان سالمة األفراد من
خالل النهوض بقدرات البنية التحتية القائمة لضمان ارتباط الجميع بشبكة اإلنترنت على نحو جيد أثناء
العمل من املنزل ،مع التركيز على مضاعفة سرعة اإلنترنت دون الحاجة لدفع األشخاص لرسوم إضافية.
وباإلضافة إلى ذلك ،أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية ( )MoEHEعن اعتماد تطبيقي Microsoft
 Teamsو نظام إدارة التعلم ( )LMSلتمكين املدارس واملؤسسات التعليمية من التفاعل مع الطالب وأولياء
األمور وتقديم محتوى رقمي لضمان استمرارية التعليم بكل سالسة خالل فترة تفش ي الوباء.
وفي تركيا أطلقت وزارة الصحة تطبيقا خاصا
بالهواتف الذكية يمكن األشخاص من كشف
ورصد حاالت اإلصابة بكوفيد 19-في املناطق التي
يقطنون فيها واألماكن التي يرتادونها .وقد جرى
تطوير هذا التطبيق من طرف وزارة الصحة
بالتعاون مع شركات االتصاالت في البلد وهيئة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التركية .ويساعد
التطبيق على االطالع على مستوى الخطر وكثافة
األشخاص املصابين واألشخاص الخاضعين للعزل الطبي في املواقع القريبة من مكان تواجد مستخدم
التطبيق .ومن الخصائص املهمة في التطبيق إمكانية إجراء اختبار اإلصابة بفيروس كورونا افتراضيا وذلك
من خالل أسئلة سريعة ومقتضبة .وتتعلق األسئلة املوجهة للمستخدمين بوضعيتهم البدنية أي كيف
يشعرون أو ما إذا ظهرت عليهم أي أعراض للفيروس ،وفي حال كان الجواب باإليجاب يدلهم التطبيق على
أقرب مستشفى في املنطقة.
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الفنون والثقافة
إلى جانب مختلف أشكال الدعم الحكومي في مجال الحماية االجتماعية واملبادرات املجتمعية وتسخير البنية
التحتية الرقمية لالستجابة لتحديات انتشار الفيروس والوقاية منه ،وظفت بعض بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي قوة الفن والثقافة للنهوض بمستوى وعي السكان وضمان الحفاظ على رفاههم .فقد بثت العديد
من البلدان األعضاء فعاليات عبر شبكة اإلنترنت من قبيل إجراء مقابالت مع املشاهير وتنظيم حفالت
موسيقية وعروض ثقافية وجوالت افتراضية في بعض املتاحف واملواقع الثقافية ،فضال عن عدد من
األنشطة املماثلة .وفي غامبيا ،ال تزال مسألة إذكا ء الوعي في صفوف الناس وتبادل املعلومات تمثل تحديا
كبيرا ،كما هو الحال في أماكن أخرى ،ألن الخرافات واملعلومات املغلوطة بخصوص الوقاية والتداوي من
كوفيد 19-تنتشر عبر وسائل التواصل االجتماعي كانتشار النار في الهشيم .وكخطوة توعوية ،لجأ بعض
الشباب الغامبي إلى الشعر سعيا منهم لتغيير التصور العام في صفوف عامة الشباب بخصوص املخاطر التي
ينطوي عليها كوفيد ،19-السيما وأنهم على دراية تامة بالحقائق على أرض الواقع.
وفي تركيا باتت فئات شعبية جديدة تتوصل برسائل توعوية وتعليمية متعلقة بكوفيد 19-ألن سفراء وكاالت
األمم املتحدة في البلد للنوايا الحسنة أخذوا على عاتقهم مهمة مشاركة معلومات من منظمة الصحة العاملية
مع متابعيهم .فيتم توظيف مختلف قنوات التواصل االجتماعي بما في ذلك إنستغرام ( )Instagramويوتيوب
( )YouTubeلبث برامج مباشرة يقدمها هؤالء املشاهير .وفي ماليزيا تقوم العديد من البرامج على أساس
الفنون والثقافة .فقد وضعت هيئة تنمية االقتصاد الثقافي املاليزية حزمة لتحقيق االنتعاش لصالح الفنانين
والعاملين في امليدان الثقافي في قطاعات الفنون املسرحية والفنون البصرية واملوسيقيين املستقلين .كما
أطلقت "برنامج تمويل اإلبداع اآلن" ( ،)Create Now Funding Programmeوهو عبارة عن منحة استجابة
تقدم مباشرة للفنانين /العاملين في الحقل الثقافي واملؤسسات التعاونية /الفنية .ويهدف البرنامج إلى دعم
مجموع املمارسات والعمليات التي يضطلع بها الفنانون والتعاونيات واملنظمات الفنية في ماليزيا خالل فترة
انتشار جائحة كوفيد.19-
التعليم
إن للتداعيات االجتماعية واالقتصادية املترتبة عن إغالق املدارس بسبب انتشار كوفيد 19-آثار مباشرة على
املاليين من املتعلمين في جميع أنحاء البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وفي خضم هذه الظروف،
قام  46بلدا عضوا في املنظمة بخط وات استباقية في إطار االستجابة لهذه املشكلة من خالل طرح مجموعة
من مناهج التدريس البديلة التي من شأنها أن تساعد على مواصلة األطفال والشباب لتعليمهم حتى في ظل
تفش ي الجائحة ( .) UNESCO, 2020cومعظم هذه التدابير ستقدم الكثير للتخفيف من حدة االنعكاسات
السلبية التي قد تنشأ وتأثر بالسلب على املسار التنموي لألطفال والشباب برمته بسبب إغالق املدارس.
وبالرغم من أن تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالبدائل التعليمية كان في ظرفية صعبة تتسم بضيق الوقت وقيود
متعلقة بالتمويل ،فقد أبانت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن براعة وإمكانات مهمة في
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استجابتها ألزمة كوفيد .19-فعلى سبيل املثال ،حتى بلدان املنظمة الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
التي ال تتوفر عادة على بنية تحتية قوية من حيث صبيب اإلنترنت وجودة خدمات االتصاالت اتخذت تدابير
لالستمرار في تقديم خدمات التعليم عبر البث واإلرسال التلفزيوني واإلذاعي.
فيما جمعت بعض البلدان بين هذه اإلجراءات وتوفير منصات عبر شبكة اإلنترنت تستهدف املتعلمين
واملدرسين على حد سواء .فالكاميرون مثال تبث يوميا منذ  06أبريل  2020برامج تعليمية على قناة CRTV
باللغتين اإلنجليزية والفرنسية ،مع التركيز بصورة خاصة على مسألة االستعداد والتحضير لالمتحانات .وفي
تشاد توفر منصات التعلم عن بعد مثل  EduTchadو  GoClassفضاء داعما أمام طالب املرحلتين االبتدائية
والثانوية ملواصلة تعلمهم من املنزل ،وذلك عن طريق عرض دورات ومواد عبر اإلنترنت بلغات متعددة .كما
تتيح منصة  Ecole Numeriqueللتعلم عن بعد في كوت ديفوار إمكانية االستفادة من املوارد التربوية التي
تقدمها وزارة التربية والتعليم لصالح الطالب في جميع املستويات التعليمية .وبداية من  01أبريل 2020
شرعت قنوات  Cours Televisesالتلفزية واإلذاعية في جيبوتي في بث حصص دراسية مبرمجة كل يوم ،هذا
إلى جانب منصة  Menfopللتعلم عن بعد التي أطلقتها وزارة التعليم.
وتنهج كل من بوركينا فاسو وغامبيا ومالي وموزمبيق والنيجر والسنغال وسيراليون نفس النهج في ظل
انتشار كوفيد 19-وذلك من خالل بث برامج وحصص تعليمية عبر قنوات تلفزية أو إذاعية أو الجمع بينهما.
وفي غينيا ال تقتصر املنصة اإللكترونية "مفاتيح النجاح بين يدي" ( )Ma reussite entre mes mainفقط
على تقديم الدروس عبر شبكة اإلنترنت للمتعلمين وإنما توفر لهم كذلك ملفات صوتية وكتب إلكترونية
وتمارين للتقييم الذاتي .وإضافة إلى ذلك ،ثمة قاعدة بيانات " "M’booreلتلقي الدروس عبر شبكة اإلنترنت،
ودروس شركة " " Startimesالتي تبث وتذاع على القنوات التلفزيونية واإلذاعية لصالح الطالب الذين
يحضرون الجتياز االمتحانات الوطنية .وكخطوة أكثر تقدما ،صممت وزارة التعليم النيجيرية وفريق املهام
املسؤول عن االستجابة املتعلقة بالتعليم املنسق في ظل تفش ي كوفيد 19-منصة لتقديم اإلرشاد والتوجيه
وتوفير املعلومات واملوارد الخاصة بالتعليم املستمر والتعليم الفردي لألطفال في املنزل على حد سواء .بينما
في أوغندا اشتغلت الهيئة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات بشراكة مع اليونيسيف على إحداث منصة
" "Kolibriوجعلها متاحة في كل مناطق البلد ،وهذه املنصة عبارة عن فضاء مجاني للتعلم عن بعد هدفها
دعم األطفال في مسارهم الدراس ي في ظل اإلغالق التام للمدارس بسبب جائحة كوفيد .19-ويمكن للطالب
الولوج للمنصة سواء أكانوا مرتبطين أو غير مرتبطين بشبكة اإلنترنت واالستفادة من محتوى تعليمي معتمد
من قبل املركز الوطني لوضع املقررات الدراسية (.)NCDC
وفي البلدان التي تتمتع ببنية تحتية متطورة نسبيا على مستوى اإلنترنت واالتصاالت ،تقدم الدروس واملواد
التعليمية على منصات مرتبطة بشبكة اإلنترنت يستفيد الطالب من خاللها من الدروس وكل ما يتعلق
بالعملية التعليمية من مواد وأدوات يحتاجها الطالب ملواصلة دراستهم من املنزل .فاألردن على سبيل املثال
طورت منصة " "Noorspaceكمصدر موحد لجميع املدارس للتواصل وتنظيم العمل بين املدارس واملدرسين
والطالب وأولياء األمور ،وذلك عبر بوابة إلكترونية مدعمة بنظام إدارة املعلومات املدرسية في األردن بالتعاون
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مع مستودع املوارد التعليمية الخاص باملعلمين .وطورت اإلمارات العربية املتحدة منصة ""Learning Curve
الخاصة بإدارة التدريب والتنمية املهنية ،وهي متاحة على شبكة اإلنترنت وتمكن املدرسين من االستفادة من
دورات تدريبية عن بعد ،هذا إلى جانب خمس مبادرات أخرى عبر شبكة اإلنترنت تهم بالخصوص الطالب
وأولياء األمور .كما أطلقت وزارة التعليم العام في أوزبكستان منصة " "Eduportal.uzوهي بوابة إلكترونية
يمكن للمدرسين واملتعلمين الولوج إليها مجانا واالستفادة من محتوياتها باللغتين األوزبكية والروسية التي
تشمل مجموعة مهمة من الكتب املدرسية اإللكترونية وأفالم فيديو تعليمية ونماذج لالختبارات ومختبرات
افتراضية ودروس صوتية وألعاب تعليمية وخطط الدروس ونماذج المتحانات التخرج وغيرها من املواد ذات
الصلة بالتدريس والتعلم لجميع مراحل التعليم االبتدائي والثانوي .وتعرض قناة وزارة التعليم القطرية على
اليوتيوب مجموعة من الدروس يفوق عددها  1700درس يتم تحميلها بشكل دوري حتى يتمكن الطالب من
متابعة دروسهم من املنزل.
ووضعت بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،باإلضافة إلى إطالقها ملصادر ظرفية أو مؤقتة
عبر اإلنترنت ملواصلة التعليم ،خرائط طريق شاملة بهدف مساعدة املؤسسات التعليمية على إيجاد أنجع
الحلول في ظل تفش ي كوفيد .19-وبذلك توصلت هذه البلدان إلى استنتاج مفاده أن هذه الجائحة ستخلق
ثورة في مناهج التعليم قد تغير مالمحها بشكل جذري .وتركيا واحدة من هذه البلدان ،فقد أعد مجلس
التعليم العالي التركي بتاريخ  17مارس " 2020خارطة طريق للتعلم عن بعد في نظام التعليم العالي التركي"،
وذلك بعد يوم واحد فقط من تعليق كل أشكال التعليم الذي يتطلب الحضور شخصيا لفصول الدراسة،
وتشمل خارطة الطريق خمسة مجاالت رئيسية :الجانب التشريعي ،والبنية التحتية ،واملوارد البشرية،
واملحتوى ،والتنفيذ.
فمن حيث املحتوى ،اختارت الحكومة التركية دروسا جاهزة من ثالث جامعات وعرضتها على العموم من
خالل منصة "دروس ملؤسسات التعليم العالي" .ويتابع ما مجموعه  3ماليين طالب دراستهم في هذه الجامعات
الثالث في مختلف برامج التعليم املفتوح .أما بخصوص املوارد البشرية ،فقد نفذ مجلس التعليم العالي عام
" 2018مشروع التحول الرقمي في التعليم العالي" ومن خالله استفاد ما يناهز من  6000من األكاديميين من
تدريب في موضوع "التعلم والتعليم في التعليم العالي في عصر التكنولوجيا الرقمية" ،كما استفاد منه كذلك
أكثر من  50000طالب من  16جامعة تلقوا دورات تدريبية بشأن موضوع "محو األمية الرقمية" .ومساهمة
من  120جامعة من مختلف مناطق تركيا في ترسيخ بنية تحتية قوية للتعليم عن بعد ،فتحت هذه الجامعات
مراكز للتعلم عن بعد وتحظى في هذ العملية بدعم من مجلس التعليم العالي .وتعد تركيا كذلك من البلدان
القالئل على صعيد منظمة التعاون اإلسالمي التي نفذت برامج لتقديم حصص دراسية متزامنة وغير متزامنة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ترى تركيا أن نجاحها في تنفيذ خطة االستجابة ألزمة كوفيد( 19-في قطاع التعليم) راجع
لكون نظام التعليم العالي التركي خاضع لسلطة هيئة مركزية ،فضال عن وجود نموذج إداري مرن يعتمد
طريقة العمل بشكل مشترك مع الجامعات .ووفقا للبروفيسور الدكتور م .أ .يكتا سراتش ( Prof. Dr. M. A.
 ،)Yekta Saracرئيس مجلس التعليم العالي التركي ،فإن العناصر املتمثلة في "وجود بنية تحتية قوية،
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والتنفيذ الحازم للمعايير املحددة بخصوص جودة التعليم العالي ،والعمليات املراعية للتنويع والتعددية،
والتنسيق املركزي مع وجود نظام إداري متسم باملرونة ،وقدرة الجامعات التركية على التصرف بانضباط وفي
الوقت املناسب" كلها لعبت دورا حاسما في تمكن املتعلمين في جميع أنحاء تركيا من مواصلة تعليمهم عن
بعد بشكل اعتيادي منذ  16مارس ( 2020مذكرة توصل بها سيسرك من مجلس التعليم العالي التركي بتاريخ
 28أبريل .)2020
الالجئون واملهاجرون
في ظل حالة الطوارئ الصحية غير املسبوقة التي يشهدها العالم اليوم ،تبذل العديد من البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي املنخفضة واملتوسطة الدخل مجهودات جبارة للتخفيف من التبعات
االقتصادية واالجتماعية لتفش ي كوفيد ،19-وفي الوقت ذاته تتحمل هذه البلدان في الوقت الراهن عبء
استضافة أكثر من نصف إجمالي الالجئين واملهاجرين حول العالم .ومعلوم أن العديد من البلدان األعضاء
تواجه هذه الجائحة بمستوى تأهب وموارد متواضعة ،لكن يجب أال يكون هذا األمر بأي شكل من األشكال
ذريعة لعدم مراعاة الوضع ال هش للعديد من الالجئين واملهاجرين في عملية التخطيط لتدابير السياسات
العامة للتصدي لتداعيات كوفيد 19-وتنفيذها .وبالفعل ،اتخذت عدد من البلدان األعضاء في املنظمة في
هذه الظرفية مجموعة من التدابير على صعيد السياسات العامة بهدف القضاء على التحديات الناشئة التي
باتت تعاني منها الفئة الضعيفة من الالجئين واملهاجرين بسبب تفش ي جائحة كوفيد ،19-وذلك بالتنسيق مع
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمات غير الحكومية املحلية.
ففي تركيا على سبيل املثال ،تضطلع املديرية العامة إلدارة شؤون الهجرة ( )DGMMبدور الجهة الفاعلة
الرئيسية املكلفة بصياغة وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالتصدي لهذه التحديات من خالل التعميمات
والقرارات التنفيذية الرسمية ،ولنشر املعلومات التي تتضمنها تعمل املديرية بالتنسيق مع البلديات املحلية
في محافظات إسطنبول وكونيا كهرمان مرعش إلنتاج إعالنات ومطويات وفيديوهات تستهدف الالجئين
واملهاجرين السوريين واإليرانيين واألفغان بعدد من اللغات بما في ذلك العربية والفارسية والباشتو .ويطلع
الالجئون واملهاجرون من خالل هذه املنشورات والفيديوهات على عدد من األمور والقضايا الساري بها العمل
في البلد وما يخصهم بالدرجة األولى ،ومن ذلك :معلومات عامة بشأن فيروس كورونا (كوفيد ،)19-والتدابير
الوقائية التي يتعين على األفراد االلتزام بها ،واإلعالنات الرسمية ذات الصلة بحاالت حظر التجول ،وساعات
إغالق املحال التجارية ،والقيود املتعلقة بالسفر ،واإلعالنات التي تهم فئات عمرية محددة مثل الشباب
الذين هم دون سن الـ 20من العمر واملسنين الذين يفوق عمرهم  65عاما ،والسلطات املكلفة بتقديم الدعم
واملساعدات لالجئين واملهاجرين خالل فترة تفش ي هذه الجائحة.
ووعيا من الحكومة التركية بمدى حدة الضائقة املالية التي قد تطال العديد من الالجئين واملهاجرين
السوريين العاملين في القطاع غير الرسمي جراء تدابير اإلغالق التام أو الجزئي لبعض األنشطة االقتصادية
على الصعيد الوطني ،أعلنت عن إجراءات تروم الرفع من مستوى الدعم املالي لهذه الفئة عن طريق
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التحويالت النقدية ملا يقارب  1.7مليون الجئ سوري مسجلين في برنامج شبكة األمان االجتماعي في حاالت
الطوارئ (( )ESSNأو ما يعرف ببطاقة الهالل األحمر التركي) .أما بالنسبة لالجئين السوريين املوزعين في الوقت
الراهن على  7مخيمات لالجئين في مناطق متفرقة من تركيا البالغ عددهم  63218الجئا ،فقد رصدت املديرية
العامة إلدارة شؤون الهجرة موارد التخاذ إجراءات من قبيل التقليل من دخول الالجئين إلى املخيمات
والخروج منها ،وقياس درجة حرارة األفراد املسموح لهم بذلك ،وتوفير املعدات الوقائية بما في ذلك الكمامات
والقفازات الطبية ومستلزمات التنظيف ،وتعقيم املساحات املشتركة في املخيمات مثل ساحات اللعب،
فضال عن تنفيذ التدابير املتعلقة بالتباعد االجتماعي في املخيمات.
إلى حدود  03مايو  2020لم تسجل ولو إصابة واحدة بكوفيد 19-في صفوف الالجئين الروهينغيا املقيمين في
 19مخيما إليواء الالجئين في بنغالديش .وهذا اإلنجاز لم يكن ليتحقق لوال الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة
بنغالديش بالتعاون مع عدد من الهيئات العاملة في املجال اإلنساني على مستوى  10قطاعات حيوية:
الصحة ،وإمدادات املياه والصرف الصحي وحفظ الصحة ،التواصل مع مجموعات العمل على مستوى
املجتمعات املحلية ،والتغذية ،واألمن الغذائي ،والحماية ،والتعليم ،وإدارة وتهيئة املواقع ،والخدمات
اللوجستية ،والفريق العامل املعني باملسائل الجنسانية في سياق العمل اإلنساني .وكل قطاع من هذه
القطاعات يقدم واحدة من الخدمات األساسية لالجئين الروهينغيا في  34مخيما لالجئينن وفيما يلي أمثلة
عن بعض هذه الخدمات:
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(أ)

تقديم املساعدة والخدمات األساسية للمخيمات ،من قبيل توفير شركاء مع قطاع إمدادات
املياه والصرف الصحي وحفظ الصحة للصابون لـ  26525أسرة ،واملعدات الوقائية لـ7881
أسرة ،وتركيب  8554محطة لغسل األيدي في الفضاءات العامة والبيوت ونقاط الدخول إلى
املخيم.

(ب)

االستفادة من الجهات املقدمة للخدمات لالجئين واملتطوعين لنشر الرسائل التوعوية
واملعلومات املتعلقة بكوفيد .19-وشمل هؤالء املتطوعون موظفون من قطاع التغذية
وقدموا التوجيه واإلرشاد لقرابة  % 90من العاملين في امليدان في مجال التغذية واملتطوعين
بخصوص كوفيد 19-في املخيمات واملجتمعات املحلية املضيفة ،ودربوا أكثر من  5000أم في
املخيمات بشأن سبل مراقبة الوضع الغذائي لألطفال .وكان من بينهم أيضا  6موظفين في
مجال الشؤون الجنسانية و  40متطوعا و بعض القيادات النسائية بما في ذلك شبكات
املتحولين جنسيا وأفراد من املجتمع املدني الناشط في املجال املتعلق بالشؤون الجنسانية،
والهدف هو التحسيس بشأن كوفيد 19-واملشاركة في النقاش املجتمعي لتحديد أنجع
الحلول املجتمعية لقضايا الجنسانية ذات الصلة املباشرة بظرفية تفش ي كوفيد( 19-النساء
والفتيات هن الفئة املستهدفة بالدرجة األولى) وذلك في  20من املخيمات واملجتمعات املضيفة
لالجئين في منطقتي أوخيا وتكناف.
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(ج)

إنشاء مراكز لعزل ومعالجة مرض ى االلتهابات التنفسية الحادة الوخيمة ( )SARI ITCsفي
منطقتي رامو وشاكاريا ومستشفى سادار ومجمعات أوبازيال الطبية املخصصة لالجئين.
وبتاريخ  30أبريل ،قدم قطاع الصحة تدريبا للدفعة األولى التي تضم  19مدربا رئيسيا في مجال
الوقاية من العدوى ومكافحتها ( )IPCوذلك بهدف صياغة خطط عمل في إطار ضمان الجودة
بخصوص إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها في املرافق التي يشتغلون فيها ،كما تلقى
 27موظفا حكوميا ومن املنظمات غير الحكومية تدريبا بخصوص إدارة الحاالت السريرية
املتعلقة بكوفيد .19-وقدمت منظمة الصحة العاملية تدريبا لصالح  30فردا في إطار برنامج
عملها بشأن سد الثغرات في مجال الصحة النفسية ( )mhGAPوذلك في سبيل الدعم في
مجال إدارة اإلجهاد واحتوائه وتقديم اإلسعافات األولية النفسية واالجتماعية لالجئين
واملجتمعات املستضيفة لهم.

وبخصوص العمال املهاجرين ،ثمة نقص كبير على مستوى البيانات املتعلقة بالسياسات االجتماعية
الوطنية املصممة خصيصا لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي .لكن األمر الجيد هو أن معظم هذه البلدان تنفذ سياسات ترمي إلى تيسير استفادة العمال
املهاجرين من خدمات الفحوصات والعالج بصورة أو بأخرى .فعلى سبيل املثال ،شرعت الحكومة املاليزية
اعتبارا من شهر مارس  2020في تقديم خدمة الفحص والعالج املتعلقة بكوفيد 19-مجانا .ونفس السياسة
نجدها سارية املفعول كذلك في كل من اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية .أما في بعض
البلدان التي شهدت عودة أفواج هائلة من العمال املهاجرين مثل باكستان ،فقد اتخذت الجهات املسؤولة
إجراءات صحية عند نقاط الدخول للبلد تتمثل في قياس درجة حرارة جسم املهاجرين العائدين ،فضال عن
تقديم إرشادات لكل حالة على حدة بخصوص إجراء الحجر الصحي والعزل الذاتي .وانتهجت الحكومة
اإلندونيسية نفس السياسة ،بحيث خصصت مدن جاكرتا وبالي وماكاسار وميدان نقاطا لدخول املهاجرين
العائدين جوا ،بينما خصصت باتام وتانجونغ بريوك وبينوا ودوماي وتانجونغ باالي كاريمون نقاطا لدخول
املهاجرين العائدين إلى ديارهم بحرا .وتضم كل واحدة من هذه النقاط مرفقا خاصا بإجراءات الحجر الصحي
وآخر للعبور يمر به العمال املهاجرون العائدون للوطن قبل السماح لهم بالتوجه إلى منازلهم.
ورغم كون معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لم تطور بعد برامج مخصصة للعمال
املهاجرين املمارسين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي بخصوص السالمة االجتماعية ،إال أن ثمة عدد من
البلدان األعضاء التي خطت خطوات واسعة في إطار تقديم الدعم املالي لهذه الفئة االجتماعية .فقد أصدرت
اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،على سبيل املثال ال الحصر ،دليال إرشاديا
بخمس لغات وتم توزيعه على  500شركة في جميع أنحاء البلد في إطار املجهودات املبذولة لضمان صحة
وسالمة العمال والنهوض بمستوى وعيهم باملخاطر املتعلقة بكوفيد 19-وترسيخ ثقافة االلتزام باإلجراءات
الوقائية .وفي البحرين أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن إعفاء املهاجرين غير الشرعيين من دفع أي
غرامات للتقدم بطلب الحصول على تصريح اإلقامة أو مغادرة البلد طوال الفترة املمتدة بين شهري أبريل
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وديسمبر  .2020كما تنازلت الهيئة عن حصة تتراوح بين  %60و  %78من الرسوم املستحقة على إصدار
التصريح املرن للمهاجرين ،وهذا النوع من التصاريح يسمح للمهاجرين بالعمل في البحرين في مهنة غير
متخصصة ملدة تتراوح بين عام إلى عامين دون الحاجة إلى كفيل .ولتسهيل عملية توظيف العمال املهاجرين
أعفت الهيئة أيضا أرباب العمل والعمال املهاجرين من أداء الرسوم الشهرية املستحقة على تصريح العمل
ملدة ثالثة أشهر اعتبارا من شهر أبريل  .2020وفي تونس ثمة تنسيق بين الحكومة واملنظمة الدولية للهجرة
بخصوص تقديم املساعدة االقتصادية للمهاجرين ،فلحدود  08مايو  2020تلقى  %39من العمال املهاجرين
الذين لهم أطفال مساعدة مالية من الحكومة التونسية.
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إن مختلف البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تعاني بمستويات متفاوتة من تداعيات وآثار جائحة
كوفيد 19-وليس من السهل حصرها ألن الفيروس ال يزال ينتشر وبدرجات متباينة من الحدة .لكن الصدمة
التي خلفها تفش ي املرض على مستوى العرض والطلب تستلزم تدخالت حازمة على صعيد السياسات النقدية
واملالية لتفادي حدوث موجة ثانية والتعرض لصدمة أقوى من األولى ،وللتخفيف من حدة اآلثار السلبية
على مختلف الفئات االجتما عية ،وإلنعاش دورة األنشطة االقتصادية .وبما أن ثمة اختالف في خطط
االستجابة على صعيد السياسات االقتصادية في بلدان املنظمة من حيث النوع ومستوى التغطية والفئات
املستهدفة ودرجات االعتماد على املصادر املالية العامة املتاحة وعدد املواطنين املتضررين من كوفيد19-
وقدرات االستجابة على املستوى الطبي ،يتعين على هذه البلدان تطوير وتنفيذ سياسات اقتصادية من خالل
االستفادة من اإلمكانات واألدوات املتاحة بأقص ى قدر من الفعالية.
ونفس األمر ينطبق على الجانب االجتماعي ،فبالرغم من أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي قد اتخذت تدابير
عدة على مستوى السياسات االجتماعية في إطار االستجابة لتحديات انتشار كوفيد 19-والتخفيف من حدة
تأثيرها وتعزيز قدرة مجتمعاتها على الصمود ،ال يزال هناك مجال لوضع سياسات إضافية لضمان تمكن
الفئات املحرومة والضعيفة من االستفادة من مختلف أشكال الخدمات االجتماعية األساسية .فاآلثار
االجتماعية لكوفيد 19-وتداعياتها ،إضافة إلى أوجه التأثير األخرى ،ستستدعي من الجهات املسؤولة رسم
سياسات اجتماعية للتخفيف من وطأة النتائج السلبية التي طالت املرأة واألطفال والشباب وكبار السن
واألشخاص ذوي اإلعاقة فضال عن ماليين الالجئين والنازحين .وملعالجة مثل هذه القضايا االجتماعية
املعقدة سيتعين الجمع بين السياسات الحكومية الهيكلية واملنهجية وإشراك املجتمعات املحلية واالستفادة
من املنصات الرقمية جنبا إلى جنب مع الجهود املبذولة للتخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه.
وفي هذا الصدد ،يرد فيما يلي مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات على املستوى الوطني وعلى صعيد
التعاون فيما بين البلدان األعضاء في املنظمة ،ومن شأن هذه التوصيات أن تشكل أرضية عامة يسترشد بها
صناع السياسات في بلدان املنظمة في صياغتها لخطط االستجابة لتداعيات انتشار كوفيد.19-
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على املستوى الوطني
 تقديم الحماية والدعم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة :تستأثر املشاريع الصغيرة واملتوسطة في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالقسط األكبر من القوى العاملة وحصة كبيرة من
الناتج العام .فقد تأثرت هذه املشاريع بصورة كبيرة جراء التدابير االحتوائية في ظل تفش ي كوفيد-
 ،19ويتجلى ذلك في خسائر على مستوى اإليرادات وتراكم الديون وااضطراب في تدفق املدخالت
األساسية واملنتجات النهائية .وفي هذا الصدد يمكن تنفيذ تدابير للدعم املؤقت من خالل تخفيض
قيمة الضرائب والرسوم املستحقة أو تأجيل سدادها ،وتسهيل إجراءات الحصول على قروض،
واإلرجاء االختياري لسداد الديون ،وتقديم منح وإعانات لهذه املشاريع حتى تتمكن من إدارة تدفقاتها
النقدية وبالتالي تجاوز هذه األزمة بأقل األضرار ،وإلى جانب كل هذا يتعين أيضا اتخاذ بعض التدابير
الهيكلية لتسهيل تكيف هذه املشاريع مع أنماط العمل الجديدة ،وإحداث بنية تحتية رقمية ،ودعمها
في إيجاد أسواق جديدة في ظل عدم استقرار سالسل القيمة .ومن شأن هذه اإلجراءات أن تساهم
بشكل كبير كذلك في استبقاء املوظفين والتقليص من آثار الوباء على سوق العمل.
 استمرارية وسائل الربط ألغراض التجارة واالستثمار :بالرغم من القيود الصارمة املفروضة على
السفر والتنقل ،فإنه من املهم ضمان أال تتأثر سلسلة تدفق السلع األساسية خالل فترة اإلجراءات
االحتوائية ،بما في ذلك اإلمدادات الطبية واملنتجات الزراعية .ومع بداية التخفيف من اإلجراءات
االحتوائية ،البد من املوازنة بين حماية السكان واستمراية عمل شبكات اإلنتاج .فقد اعتمدت
العديد من البلدان سياسات وقائية أو مفتوحة للتصدي للتحديات الصحية ضمن حدودها
الترابية ،لكن ال ينبغي أن تنطوي فترة ما بعد األزمة على أي قيود إضافية على تدفق السلع والخدمات
وتدفقات االستثمارات .ويعد استمرار عمل وسائل النقل التي تربط بالبلدان غير الساحلية أمرا ذا
أهمية بالغة .وبالتالي يتعين مراجعة أي قيود تطال الحركة التجارية بغرض (إعادة) ربط املنتجين
باألسواق واملستهلكين على وجه السرعة.
 إطالق حزم حو افز مالية تضمن عدم إغفال أي جهة :وضعت معظم البلدان األعضاء في منظمة
التعاون ا إلسالمي حزمة للحوافز املالية وفق صيغة محددة حسب خصائص كل بلد وأدخلتها حيز
التنفيذ في إطار تدابير االستجابة لتداعيات انتشار كوفيد .19-ومما ال شك فيه هو أن مثل هذه
الحزم تلعب دورا مهما في التخفيف من وطأة التبعات االجتماعية واالقتصادية للوباء .لكن حزم
الحوافز املالية هذه شابتها أوجه قصور في بعض البلدان من حيث تغطيتها للفئات الضعيفة (مثل
النساء والعاملين في القطاعات غير الرسمية والشباب...إلخ) أو مختلف الجهات الفاعلة في الحقل
االقتصادي (مثل املقاولين واملشاريع الصغيرة والعاملين في مجال الزراعة...إلخ) .وزيادة على ذلك ،لم
يولي اهتماما خاصة بأهداف التنمية املستدامة إال عدد محدود منها .وبهذا الخصوص ،يتعين على
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بلدان املنظمة توجيه أكبر قدر من االهتمام لضمان أن تكون إجراءات استجابتها لألزمة من خالل
حزم الحوافز املالية شاملة وفعالة مع مراعاة عدم إغفال أي جهة في املجتمع.
 تنفيذ سياسات نقدية استباقية وفعالة :اتخذت العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي مجموعة من اإلجراءات على مستوى السياسة النقدية ،ومن ذلك ضخ السيولة للتخفيف
من التداعيات املحتملة لتفش ي كوفيد 19-على اقتصاداتها .لكن هذه التدابير ال تكون دائمة واعدة
وبالتالي قد تجلب بعض النتائج السلبية على عكس ما هو متوقع منها .في هذا الصدد ،يتعين على
بلدان املنظمة أن تولي اهتماما كبيرا ملسألة وضع سياسات نقدية استباقية وفعالة وتنفيذها بعناية
فائقة .ويتعين عليها اعتبار كل أدوات السياسة النقدية املتاحة لديها املباشرة منها وغير املباشرة
خيارا ممكنا .وبصيغة أخرى ،ال ينبغي أن تأتي التدخالت على مستوى السياسات النقدية الحقة
لتوقعات السوق ،ويتعين أيضا قياس مدى فعاليتها بانتظام حتى تتحقق النتائج املنشودة .فإجراء
من قبيل ضخ األموال في االقتصاد ،على سبيل املثال ،من خالل خفض أسعار الفائدة سيف ذو
حدين ألن من شأنه أن يحفز األنشطة االقتصادية لكنه في الوقت ذاته قد ينطوي على خطر ارتفاع
معدل التضخم وإثارة تقلبات على مستوى أسعار الصرف في ظروف معينة.
 التخفيف من ضغط العمالت األجنبية على االقتصاد من خالل إجراءات من قبيل تطويرحدود
ائتمانية جديدة وإبرام عقود مقايضة مالية :قد يشكل االنفتاح االقتصادي بدرجات عالية خطرا
متربصا بالبلدان التي ال تتمتع بهامش واسع على مستوى التنوع في املنتجات املعدة للتصدير
واحتياطاتها املالية .ففي حالة وقوع أزمات ،مثل تفش ي جائحة كوفيد ،19-تعاني بعض اقتصادات
منظمة التعاون اإلسالمي التي تتبنى سياسة االنفتاح إلى حد بالغ من ضغوطات متزايدة على مستوى
صرف العمالت األجنبية ،وهذا ما يؤدي إلى انخفاض قيمة عمالتها الوطنية أو اضطرار هذه البلدان
إلى تخفيض قيمة عمالتها الحقا في حالة كان نظام سعر الصرف فيها مربوط بعملة أخرى .وفي هذا
السياق ،من شأن وضع حدود ائتمانية خارجية جديدة من طرف البلدان املقرضة والجهات الشريكة
في التنمية فضال عن إبرام عقود مقايضة مالية ( )SWAPمع البنوك املركزية لالقتصادات الكبرى
لعب دور محوري ومهم في تخفيف الضغط على اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي.
 تسهيل اإلجراءات االحتوائية :معلوم أن دعم القطاع الصحي في محاصرة الفيروس وحمايته من
االنهيار وإبطاء وتيرة انتشار العدوى في مقدمة أولويات اإلجراءات االحتوائية .والجهات املسؤولة عن
تحديد طبيعة هذه اإلجراءات عادة ما تكون وحدات تنسيق علمية أو فرق عمل معنية بحاالت
الطوارئ الوبائية على املستوى الوطني .وغالبا ما تتشكل هذه الوحدات من أطباء متخصصين قد ال
يكونون على دراية كافية بمختلف جوانب التبعات االجتماعية واالقتصادية لإلجراءات االحتوائية،
مثل اإلغالق الشامل أو حظر التجول ،التي تؤثر بصورة سريعة على الفئات الضعيفة مثل العاملين
في القطاع غير الرسمي والفقراء .وبالتالي فإن من شأن التمديد غير الضروري ملدة سريان العمل
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باإلجراءات االحتوائية املشددة أن يؤخر انتعاش االقتصاد ويرمي بالناس في براثن الفقر ويؤدي إلى
اإلفالس في عدة قطاعات .لكن باملقابل ،قد يفض ي رفع العمل بهذه اإلجراءات في وقت مبكر إلى زيادة
عدد اإلصابات بالعدوى .لذلك من الضروري أن تراعي السلطات املعنية مسألة تحقيق نوع من
التوازن بين هذه اإلجراءات االحتوائية والنتائج االقتصادية .وفي هذا الصدد ،يتعين على البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وضع خطة تفصيلية تحيط بجميع الجوانب بشأن تسهيل
اإلجراءات االحتوائية مع مراعاة إشراك كبار الخبراء بما في ذلك خبراء االقتصاد وعلماء االجتماع
واألطباء وواضعي السياسات العامة.
 االستثمارفي نظم الدفع غيرالنقدي :باتت نظم الدفع غير النقدي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط
الناس خاصة في البلدان املتقدمة ،والحال كذلك حتى قبل ظهور الوباء ،وذلك لكونها تختصر الوقت
املخصص للدفع وتقلل من التنقل والتقارب الجسدي .ومع تفش ي كوفيد ،19-زادت أهمية هذه
النظم ألنها تجعل الناس في غنى عن التعامل املادي باألوراق النقدية .لكن هذه األنظمة تستدعي
توفر ربط قوي بشبكة اإلنترنت وبنية تحتية سليمة على مستوى تكنولوجيا املعلومات ونظم
برمجيات صيرفة موثوقة .لهذا من املهم للغاية االستثمار في نظم الدفع غير النقدي خالل فترة
انتشار كوفيد 19-وتشجيع األفراد عن طريق حمالت توعوية على استخدامها إذا أمكنهم ذلك.
 إعادة إدماج العمال بعد انقشاع األزمة :عادة ما تتسبب إجراءات اإلغالق الشامل في انتشار
العمالة الناقصة (البطالة املقنعة) أو البطالة في البلدان املتضررة .وللتخفيف من التداعيات على
سوق العمل ،يستدعي األمر تعزيز خدمات دعم التوظيف والبحث عن فرص الشغل ،إتاحة فرص
تدريب للعمال للنهوض بمستوى مهاراتهم .ويمثل بقاء األشخاص في منازلهم بحكم قوانين تجبرهم
على ذلك فرصة ذهبية للتعلم عن بعد وصقل املهارات ،وقد تكون حتى الحكومات متدخلة وداعمة
ملبادرات التعلم عن بعد .ويمكن تطوير برامج خاصة بإعادة التدريب والتأهيل والنهوض بمستوى
املهارات بالنسبة لألشخاص الذين باتوا في عداد العاطلين عن العمل ولم تسعفهم الظروف
الكتساب مهارات جديدة ،وبالتالي ستصبح مسألة إعادة إدماجهم ممكنة بفضل خدمات البحث
عن فرص العمل املخصصة للعمال وحوافز خاصة ألرباب العمل .ولكون القسم األكبر من القوى
العاملة في املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم متمركز في القطاع غير الرسمي ،يمكن للعمال
املتضررين االستفادة على املدى القصير من مزايا إضافية تتمثل في التأمين ضد البطالة والحصول
على مساعدات نقدية.
 وضع استراتيجية للتواصل بهدف استعادة ثقة الجهات الفاعلة في الحقل االقتصادي :تعد
توقعات الجهات الفاعلة اقتصاديا عامال مهما في عمليات صنع القرار بشأن اإلجراءات االقتصادية
التي يتخذونها .وتلعب استراتيجيات التواصل دورا مهما في إدارة التوقعات في أي سوق .ففي الفترات
التي تنتشر فيها األوبئ ة وتبلغ أوجه عدم اليقين مداها ،يمكن أن تجسد استراتيجيات التواصل
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الواضحة واملباشرة والفعالة عامل دعم كبير بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في سعيها
إلعادة التوازن للسوق وإدارة التوقعات والتخفيف من حدة التداعيات االقتصادية النتشار األوبئة
سواء من حيث املدة والنطاق على حد سواء .لذلك من شأن استراتيجيات التواصل املصممة بعناية
فائقة واملتسمة بالشفافية أن تمكن البلدان األعضاء في املنظمة من توجيه رسائل دقيقة وفعالة
وفي الوقت املناسب إلى مختلف الفاعلين في املجال االقتصادي.
 ضمان الحفاظ على سير عمل سالسل اإلمدادات الغذائية :قد ينتج عن وجود قيود بدرجات
متفاوتة لكبح جماح تفش ي كوفيد 19-حصول عرقلة على مستوى حركة املدخالت واملخرجات ذات
الصلة باألغذية والزراعة .ويتعين أن يكون عرض املنتجات الغذائية في السوق كافيا لضمان
استمرارية األنشطة الزراعية وتفادي حدوث أزمة على صعيد سالسل اإلمدادات .ووفقا لذلك يجب
اجتثاث كل ما من شأنه أن يعرقل عمل املنتجين في إمداد املستهلكين باملواد الغذائية .ويستحسن
كذلك إعطاء األولوية للمنتجات الغذائية املحلية ،وهو األمر الذي سيسهم في حصول املزارعين في
املناطق النائية على مستوى معين من الدخل .وهذا ما قد يضمن أيضا تحقيق االكتفاء على مستوى
اإلمدادات الغذائية والحفاظ على استقرار األسعار.
 حماية احتياجات أشد الفئات ضعفا من الغذاء :إن الفئات الهشة والضعيفة في املجتمع بحاجة
للحماية الالزمة ،ويشمل ذلك الفقراء والفقراء الجدد وصغار املزارعين والرعاة والصيادين
واملهجرين .ومن املهم جدا تحديد حجم هذه الفئة من املجتمع لتكوين صورة عامة عن نسبة
األشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة .ووفقا لذلك يمكن إعادة تخصيص موارد امليزانية وتعديلها
بشكل يتناسب مع اإلجراء املتعلق بالتعامل مع حاالت انعدام األمن الغذائي الطارئة .ويمكن تنفيذ
عدد من برامج شبكات األمان االجتماعي من قبيل التحويالت النقدية املباشرة أو تقديم مساعدات
في شكل سالل غذائية أو الشكلين معا.
 تعبئة املجتمعات املحلية لتنفيذ مخططات الحماية االجتماعية :قد تشوب عملية تقديم خدمات
الحماية االجتماعية في البلدان النامية بعض التحديات ،وذلك راجع لعامل افتقار الحكومات في هذه
البلدان للبيانات ذات الجودة ووجود نقص على مستوى القوى العاملة وبعض اإلشكاليات املتعلقة
بمدى مالءمة تصميم البرامج فضال عن التحديات التي تفرضها اإلجراءات البيروقراطية .لذلك يجب
أال تقتصر عملية إطالق برامج الحماية االجتماعية على سواعد الحكومة فحسب ،بل يتعين أيضا
تسخير اإلمكانات التي تزخر بها املجتمعات املحلية من خالل التعاون والتنسيق الحكومي معها .ومن
شأن هذه األمر أن يلعب دورا جوهريا في تطور البرنامج وتحقيق أهدافه من خالل الوصول للفئات
املستهدفة ،السيما في املناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.
 اعتبارإجراءات العزل االجتماعي والتباعد الجسدي واإلغالق الشامل إجراءات ال غنى عنها :ثمة
حاجة إلى تقييم األوضاع وفقا للسياقات القطرية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وتحديد أنجع
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السبل للمض ي قدما في مسار تنفيذ سياسات التباعد االجتماعي .وبالنظر إلى كون طبيعة انتشار
كوفيد 19-واملنحنى الذي يسير فيه يبقى لحد اآلن غير واضح املعالم ،يتعين على بلدان املنظمة
تطبيق إجراءات التباعد الجسدي على األقل لضمان عدم تزايد انتشار مرض كوفيد .19-واألمر
يستدعي عناية خاصة باملجتمعات التي تعاني الحرمان والهشاشة ووضع سياسات تتناسب وطبيعتها،
ألن تطبيق إجراءات التباعد فيها مسألة محفوفة بالتحديات.
 تعزيز آلية التأهب لحاالت الطوارئ الصحية واالستجابة لها :إن مسألة االستجابة لحاالت
الطوارئ الصحية تقع في صلب التصدي الفعال لتفش ي األوبئة واألمراض مثل كوفيد .19-وفي هذا
الصدد ،يتعين على كل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الحرص على توفرها على برامج
وطنية متكاملة ومنسقة وفعالة للتأهب لحاالت الطوارئ الصحية واالستجابة لها وما يتصل بهذه
البرامج من ترتيبات مؤسسية وموارد.
 معالجة مسألة النقص في األطر العاملة في مجال الصحة :إن ضعف قدرات أنظمة الرعاية
الصحية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في إجراء الفحوصات وتعقب حاالت اإلصابة بكوفيد19-
ومعالجتها مرده للنقص القائم على مستوى األطر العاملة في قطاع الصحة .فعلى املدى القصير،
يتعين بذل جهود على مستوى إعادة توزيع وتدريب األطقم الطبية القائمة وتزويدها بما يلزم من
املعدات والتجهيزات حتى يتسنى لها تقديم خدمات الرعاية املركزة لحاالت اإلصابة الحادة بكوفيد-
 . 19لكن بشكل عام تبقى مسألة النقص في الكوادر الطبية من املشاكل املزمنة التي تستوجب
تدخالت شاملة على مستوى السياسات من قبيل إنشاء لجنة وطنية للخدمات الصحية وتعزيز
قدراتها ،وتكليفها بتدريب وتعيين وإدارة القوى العاملة في قطاع الصحة ،وإقامة عالقات تعاون مع
جميع الجهات الفاعلة في هذا املجال لزيادة مستوى االستثمار في التعليم في مجال الصحة
ومؤسسات التدريب ذات الصلة .وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين إطالق برامج للمنح الدراسية الستقطاب
املزيد من الطالب ملتابعة دراستهم في التخصصات املرتبطة باملهن الطبية واالعتراف املتبادل
بالدبلومات والشهادات والدرجات الطبية الشامل لعدة بلدان .ومن الضروري أيضا أن تعمل
البلدان األعضاء في املنظمة على تطوير حزم حوافز وبرامج مالئمة الستقطاب مهنيي قطاع الصحة
املحليين الذين اختاروا الهجرة واالستقرار في الخارج.
 االستثمار في البني ة التحتية الصحية وتعزيز اإلنتاج املحلي للمعدات الحيوية :تفتقر معظم
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للبنية التحتية األساسية في قطاع الصحة ،مثل األسرة
املجهزة بوحدة العناية املركزة وأجهزة التنفس الصناعي ،لعالج حاالت اإلصابة الحادة بكوفيد.19-
والوضع القائم راجع باألساس النخفاض امليزانيات املخصصة لقطاع الصحة ،وهذا األمر يتطلب
مراجعة جذرية للسياسات ذات الصلة في جميع بلدان املنظمة .وتشخيص الحاالت املصابة بكوفيد-
 19وعالجها يتوقف بشكل كبير على مدى توفر عدة الكشف ومعدات الوقاية الشخصية
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والعالجات ،وهي ما يص عب توفرها في العديد من بلدان املنظمة .وفي هذا السياق ،ينبغي تشجيع
شركات املستحضرات الصيدالنية والتجهيزات الطبية في بلدان املنظمة على إنتاج األدوية واملعدات
األساسية وعرضها في السوق املحلية بأسعار معقولة .ولتحقيق ذلك ،يجب على بلدان املنظمة وضع
وتنفيذ سياسات تنص على تخصيص منح وإعانات وأراض ي واإلعفاء من تأدية الضرائب والرسوم
على بعض املدخالت املستوردة ،وذلك للمساهمة في خفض تكلفة اإلنتاج بالنسبة للشركات املصنعة
وتيسير عمليات اإلنتاج املحلي.
 الرفع من مستوى التمويل لخدمات الرعاية الصحية :تقوم طبيعة املمارسات املتعلقة بطلب
الرعاية الصحية في البلدان النامية بشكل أساس ي على مدى القدرة على تحمل تكاليف خدمات
الرعاية الصحية .وبما أن الحصة األكبر من هذه التكاليف يتكبدها األفراد من مالهم الخاص في
معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،فإن ثمة حاجة ماسة إلى النهوض بمستوى
االستثمار في القطاع ووضع خطط في إطار التأمين الصحي تهم الدفع املسبق والتغطية املشتركة
للمخاطر لتغطية النفقات الصحية .وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين على بلدان املنظمة بذل املزيد من
الجهود لتيسير االستثمارات فيما بينها في قطاع الصحة وتعزيز التعاون مع الوكاالت اإلنمائية الدولية
مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف والبنك الدولي لالستفادة من التجارب التي تتمتع بها
ومساهماتها املالية من أجل إحداث بنية تحتية قوية لقطاع الصحة.
 النهوض بمستوى اإلجراءات املتعلقة بإمدادات املياه والصرف الصحي وحفظ الصحة
( :)WASHتلعب ا لنظافة الشخصية دورا جوهريا في نجاح وفعالية إجراءات احتواء كوفيد19-
ووقف انتشاره .لكن ثمة عدد من القضايا التي تعتري عملية تقديم خدمات النظافة الصحية في
العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،حيث ال تزال نسبة االستفادة من خدمات
املياه والصرف ال صحي متدنية جدا ،السيما في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل الواقعة في
منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا .لذلك البد من تضافر الجهود على صعيد البلدان
األعضاء في املنظمة لتخصيص املوارد املالية الالزمة لالستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف
الصحي لضمان استفادة الجميع من خدمات إمدادات املياه والصرف الصحي سواء في املناطق
الحضرية أو الريفية.
 تعزيز خدمات الصحة اإللكترونية :مع انتشار كوفيد 19-واعتماد إجراءات السالمة العامة على
مستوى عال من الصرامة لضمان التباعد االجتماعي ،أصبحت خدمات الصحة اإللكترونية تحظى
باهتمام كبير على الصعيد العاملي أكثر من أي وقت مض ى .فاألطباء في عدد من البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي يقدمون الخدمات الطبية للمرض ى عن بعد وذلك من خالل االستشارة
االفتراضية .لكن قدرات العديد من هذه البلدان في مجال الصحة اإللكترونية جد محدودة بسبب
عدم كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وضعف إملام الناس بها .ويمكن التغلب على مثل
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هذه املعيقات عن طريق االستثمار في البنية التحتية والعمل على النهوض بمستوى الوعي العام بشأن
توفر خدمات الصحة اإللكترونية ومدى نجاعتها .وبخصوص تجاوز التحديات املتعلقة باملوارد
املالية ،فيمكن االعتماد على نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص للشروع في إرساء بنية
تحتية تستجيب للمتطلبات وتطوير برامج خاصة في مجال الصحة اإللكترونية.
 تعزيز قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية لجمع البيانات الحيوية :أعاد ظهور فيروس كوفيد19-
مسألة ضعف القدرات اإلحصائية في بلدان العالم النامي إلى الواجهة ،فالعديد من هذه البلدان
تجد صعوبات بالغة في جمع البيانات املتعلقة بأعداد املصابين بالفيروس وأعداد الوفيات والحاالت
املتماثلة للشفاء فضال عن إجمالي عدد مهنيي قطاع الصحة الذين طالهم الفيروس كذلك ،وبالتالي
يصعب إصدار تقارير دقيقة .والنقص على مستوى مثل هذه اإلحصاءات املهمة ال تساعد باملرة
صناع القرار في مساعيهم للتوصل لقرارات وخطط استجابة مستبصرة.
 إيالء األولوية للتخطيط التكميلي لتجاوزمحنة كوفيد 19-والتخفيف من آثارها الالحقة :ال شك
أن اآلثار السلبية للوباء قد طالت كل مناحي حياة األفراد ،وعمت الصحة واالقتصاد مختلف
املكونات االجتماعية والثقافية والدينية .لذلك من املهم للغاية أن تعتمد البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي في تخطيطها لسياسات االستجابة االجتماعية نهجا تكميليا يراعي السياسات
املعمول بها في القطاعات األخرى مثل السياسات املالية والتشريعات واإلجراءات الصحية.
 توسيع نطاق الخدمات االجتماعية املالئمة وضمان استفادة الفئات املحرومة والهشة منها :عادة
ما تجعل الظروف القائمة أصال بعض الفئات االجتماعية أكثر عرضة للمخاطر وسهلة التأثر
بالعوامل الخارجية مثل األوبئة ،وذلك مرده باألساس إلى حالة عدم التوازن االجتماعي التي تتخبط
فيها .لذلك يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي رصد موارد مالية إضافية لتوسيع نطاق
حصول النساء واألطفال والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة على ما يلزمهم من الخدمات
االجتماعية .وفي ظل غياب تدابير السالمة االجتماعية هذه ،قد تتفاقم أوضاع هذه الفئات وتجد
نفسها عالقة في مستنقعات الفقر واالضطرابات النفسية االجتماعية .فالدعم االجتماعي الذي
يستهدف كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة أمر غاية في األهمية ،سواء أكانت ال تشملهم برامج
الحماية االجتماعية أو يستفيدون منها في نطاق جد محدود ،ألن هذا الوباء قد يجعل هذه الفئة
تعاني أكثر من العزلة وعدم االستقرار املالي.
 توسيع نطاق الخطوط الهاتفية املخصصة للمساعدة وخدمات االستشارة النفسية االجتماعية
والوصول للمعلومة بالنسبة للنساء ضحايا العنف :سيساهم انتشار الوباء في ارتفاع وتيرة العنف
ضد املرأة .فالتقارير واألرقام من مختلف أنحاء العالم تشير إلى االرتفاع املفاجئ في مختلف أشكال
العنف ضد النساء والفتيات .لذلك يتعين إحداث خطوط هاتفية مخصصة للمساعدة ومنصات
خاصة ملشاركة املعلومات لصالح النساء الالتي يسعين للخروج من دائرة العنف الذي يطالهن.
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ومعلوم أن املرور بتجارب مع العنف في ظروف قاسية عادة ما يخلف آثارا سلبية قد ترافق النساء
واألطفال لفترات طويلة من حياتهم .لذلك يتعين تقديم خدمات االستشارة النفسية االجتماعية عن
طريق الهاتف ووجها لوجه إذا تطلب األمر ذلك لدعم ضحايا العنف في تجاوز اآلثار التي خلفتها
التجارب الصعبة التي مررن بها على نفسيتهم ومساعدتهن على العودة إلى الحياة االجتماعية املنتجة.
 تمويل مراكزاإليواء وخيارات اإليواء اآلمنة لضحايا العنف :عادة ما تعجز النساء عن الخروج من
وضعهن املزري عند التعرض للعنف ،وذلك بسبب نقص املوارد الالزمة لتلبية احتياجاتهن
األساسية .لذلك يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تخصيص مراكز إيواء وأشكال أخرى
من خيارات السكن اآلمن لتكون مالذا للنساء واألطفال الذين ضاقوا ذرعا ويرغبون في الهروب من
معنفيهم .ومثل هذه اإلجراءات ال يجب أن تقتصر فقط على هذه الفترة العصيبة التي تشهد تفش ي
الفيروس وإنما يحبذ أن تكون ممارسة مستمرة حتى بعد انقشاع األزمة ،ألنه من املهم توفر هذه
الخيارات في حالة امل عاشرة القسرية وفي فترات اإلغالق الشامل ألن املرأة في مثل هذه األوضاع قد
تكون أكثر عرضة للعنف باملقارنة من األوضاع العادية.
 الجمع بين السياسات املالية واالجتماعية ومبادرات املجتمع املدني :يعيش الكثير من الناس في
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي دون أن يكونوا مشمولين بأي شبكة أمان اجتماعي ،وكل أزمة
تعصف بمحيطهم قد تخلف عواقب وخيمة على وضعهم املتهالك أصال .ومع تفش ي فيروس كورونا
باتت الفئات الضعيفة في املجتمع عرضة للتأثر بشكل كبير من تداعياته باملقارنة مع الفئات
امليسورة ،وهذا ما جعل الجهات النشطة في املجتمعات املحلية الهرع لدعمها .فقد أتاح انتشار
الفيروس فرصة لتسليط الضوء على أهمية املشاركة املحلية بخصوص بناء مجتمعات تتسم بالوعي
والقدرة على الصمود والتأهب لشتى أشكال األخطار .لذلك يتعين على البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي تسخير القوة الرمزية التي تتمتع بها القيادات التقليدية والدينية فضال عن باقي
الجهات املؤثرة في املجتمعات املحلية للنهوض بمستوى الوعي واالمتثال للقوانين في صفوف السكان
وتعزيز حس التضامن فيما بينهم في األوقات العصيبة .فمن شأن وجود مجتمعات محلية قوية في
بلدان املنظمة املساهمة بشكل كبير في التخفيف من اآلثار التي يخلفها الفيروس بعد انتهاء دورة
حياته .وبالتالي فإن العمل على تمكين الجهات الفاعلة في مجال تدبير الشأن املحلي من خالل توفير
الدعم املالي والتقني للبلديات واملجالس املحلية ،وتعزيز الشراكات مع مؤسسات املجتمع املدني ذات
الصيت الشعبي سيشكل إضافة نوعية في إطار مساعي الحفاظ على مستوى مستقر لوتيرة تقديم
الخدمات والتواصل بصورة فعالة مع الفئات الضعيفة.
 الحرص على أن يكون صوت الشباب مسموعا ويأخذ بعين االعتبار :إن اآلثار املترتبة عن تفش ي
كوفيد 19-تطال كل الشرائح السكانية ،وشريحة الشباب التي تضطلع بدور محوري في إدارة األوضاع
في ظل حالة الطوارئ الصحية وتحقيق االنتعاش االقتصادي بعد مرور األزمة ليست استثناء من
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ذلك .ورغم أن طبيعة أوجه تأثير هذا الوباء على الشباب ليست واضحة بالقدر الكافي ،من الضروري
أن تلقى أصواتهم وآراءهم آذانا صاغية .فإذا لم يجد الشباب سياسات اجتماعية رصينة يسترشدون
بها ،فإن عزلتهم وعدم نشاطهم ومختلف أشكال الصعاب التي يمرون بها قد يكون لها آثار بالغة
الضرر تنعكس بالسلب على باقي شرائح املجتمع .لذلك من الضروري أن تعتمد البلدان األعضاء في
املنظمة مقاربات شاملة تراعي احتياجات الشباب وتكون عند مستوى تطلعاتهم املتغيرة باستمرار.
 القضاء على األفكار النمطية ومختلف أوجه التمييز والتحيز :من بين ما أسفر عنه تفش ي وباء
كورونا تفاقم وتصاعد حدة مختلف أوجه التمييز ضد كبار السن والنساء واألطفال .وبهذا
الخصوص ،يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تسخير قوة وسائل التواصل االجتماعي
والجهات املؤثرة في املجتمعات املحلية وباقي املنصات ملناهضة مختلف أشكال التمييز التي تطال
الفئات االجتماعية الضعيفة في خضم تفش ي الوباء ،خاصة كبار السن والنساء.
 حماية األطفال من االستغالل على شبكة اإلنترنت وخارج نطاقها :إن بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي التي تعاني فيها فئة األطفال من مستويات عالية من الهشاشة هي التي ستنعكس عليها بحدة
أكبر التداعيات االجتماعية واالقتصادية لكوفيد .19-ونسبة كبيرة منهم تعيش في حالة فقر،
والعواقب املرتبطة باإلجراءات التي تصب في إطار التصدي للوباء قد تفاقم الوضع وتزج بهم في
مستنقع شظف العيش .وتشير منظمة األمم املتحدة إلى تسجيل ارتفاع حاد في حاالت الجرائم
اإللكترونية في ظل التحول الرقمي الذي فرضته ظرفية تفش ي كوفيد .19-فاألطفال في هذا العالم
الرقمي املتغير بشكل سريع عرضة بمستويات عالية لالستغالل على شبكة اإلنترنت .لهذا يتعين على
بلدان املنظمة تطوير أدلة إرشادية على وجه السرعة يستهدي بها اآلباء ومقدمو الرعاية بخصوص
سبل تمكين األطفال من استخدام مختلف املنصات الرقمية بكل أمان .وفي اآلن ذاته ،ساهم انتشار
الوباء في ارتفاع معدالت العنف ضد األطفال خاصة في وسطهم األسري .وفي هذا الصدد ،فإن وجود
إجراءات على مستوى السياسات لتحديد فئة األطفال التي تعاني من العنف ومساعدتهم أمر غاية
في األهمية لضمان نموهم في ظروف سليمة وتمكنهم مستقبال من املساهمة في اإلنتاج في مجتمعاتهم.
 دعم األشخاص ذوي اإلعاقة :عرت أزمة كوفيد 19-عن الواقع املرير واملفعم بمظاهر عدم املساواة
الذي تعيش فيه النساء والفتيات اللواتي تعانين من اإلعاقة وساهمت في تفاقم وضعهن .فبالنسبة
لهن ،تشكل العوائق والصعوبات التي يتذوقن مرارتها بشكل يومي مصدر خطر كبير على حياتهن في
ظل انتشار الفيروس ،وتتمثل هذه الصعوبات ،على سبيل املثال ال الحصر ،في سهولة الوصول
البدني لوجهاتهن ،والحواجز التي تحول دون تنفيذ تدابير النظافة األساسية ،والقدرة على تحمل
تكاليف الرعاية الصحية ،ومحدودية تغطية التأمين الصحي ،ووجود قوانين تمييزية ،فضال عن نظرة
املجتمع تجاههن .لهذا من الضروري جدا الحرص على تهيئة كل الظروف حتى ينعم األشخاص ذوو
اإلعاقة وأسرهم بنفس القدر من الرعاية والدعم الذي تعودوا عليه ،بل وتخصيص مستويات أكبر
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منه في ظل حاالت الطوارئ كما هو الحال مع هذا الوباء ،حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بصورة
طبيعية وباستقاللية تامة .كما يتعين على الحكومات والجهات التي تسهر على تقديم خدمات التعليم
الحرص على أن يستفيد الفتيان والفتيات ذوو اإلعاقة من منصات التعلم عن بعد بشكل آمن ،بما
في ذلك ذوي اإلعاقة الذهنية والنمائية .كما يتعين أيضا توفير دعم خاص ملقدمي الرعاية ،بما في
ذلك الحصول على الدعم النفس ي الالزم.
 تقديم الدعم النفس ي االجتماعي لألسرواألزواج :خلف تفش ي الوباء آثارا سلبية على األسر واألزواج.
فقد أسفر العبء والضغط املتزايد على نظم الحماية االجتماعية والقطاعات االقتصادية
والخدمات االجتماعية الرامية إلى كبح جماح الوباء عن نشأة أشكال مختلفة من املشاكل في األوساط
األسرية وبين األزواج .ونتيجة لذلك تسجل مختلف بلدان العالم ،بما في ذلك بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي ،تزايدا متواصال ملعدالت الطالق ،وهو األمر الذي يتطلب تدخالت خاصة ألن من شأن
تفاقم هذه الظاهرة إحداث اختالالت كبيرة وطويلة املدى تأثر سلبا على البنية الديموغرافية وتوازن
املجتمعات .لهذا يتعين على بلدان املنظمة إحداث آليات لتقديم الدعم النفس ي االجتماعي لألزواج
واألسر التي تعاني من مشاكل كبيرة لصون التماسك االجتماعي للمجتمعات ولنمو األطفال في بيئة
سليمة.
 إعادة تشكيل مفهوم التعليم :أثار تفش ي جائحة كوفيد 19-وما صاحب ذلك من آثار على قطاع
التعليم أسئلة بشأن مدى استدامة أنماط التعليم التقليدية املعتمدة حاليا في مختلف بلدان
العالم .والنجاح الذي حققته معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بطريقة أو بأخرى
في االنتقال بخدمات قطاع التعليم إلى املنصات االفتراضية عبر شبكة اإلنترنت ما هو إال حل مؤقت
ملشكلة كشفت عن الحاجة املاسة إلعادة تشكيل التصور العام ملفهوم التعليم ،خاصة في ظل حاالت
الطوارئ كما هو الوضع حاليا أو مستقبال .ويتعين على بلدان املنظمة في عملية إعادة تشكيل مالمح
النموذج التعليمي القائم حاليا إيالء اهتمام خاص ملسألة تطوير مناهج تعلم مبتكرة تشمل مراجعة
املقررات الدراسية التي تعتمد أساليب التدريس القديمة ،والتمتع بالقدرة على توقع احتياجات
املتعلمين بما يتماش ى مع احتياجات البلدان من رأس املال البشري ،واالستثمار في البنية التحتية
لقطاع التعليم على مستوى تكنولوجيا املعلومات ،وسد الفجوة الرقمية القائمة في قطاع التعليم،
والعمل على ترسيخ ثقافة التعلم خارج بيئات التعلم التقليدية .وهذا ما سيتيح فرصة كذلك أمام
البلدان األعضاء إلعادة تصميم البرامج التعليمية لتصبح مراعية أكثر الحتياجات الطالب واملتعلمين
املهمشين .فعلى سبيل املثال ،يمكن للبلدان األعضاء تطوير مناهج تعليمية خاصة بالطالب من ذوي
االحتياجات الخاصة ،وتلبية االحتياجات التغذوية والصحية والنفسية واالجتماعية للطالب
املنحدرين من أوساط جد فقيرة كجزء من احتياجاتهم التعليمية ،والحرص على أن تتمكن الطالبات
غير القادرات على الحضور شخصيا لفصول الدراسة ألسباب اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية من
مواصلة تعليمهن ،فضال عن أمور أخرى.
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 إدراك عدم نجاعة تطبيق نهج واحد على جميع السياقات للتخفيف من تداعيات كوفيد19-
والتعافي منها :معلوم أن ثمة تفاوت بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث جودة
البنية التحتية لقطاع التعليم ،ومستوى التنمية الوطنية واإلنفاق الوطني على التعليم ،وحتى
مستويات التحصيل الدراس ي .وفي الوقت الحاضر ،تمر العديد من البلدان األعضاء كذلك بمراحل
مختلفة من مراحل تفش ي كوفيد ،19-فمنها بلدان تجاوزت مرحلة الذروة وتسير اآلن في اتجاه رفع
اإلجراءات وعودة الحياة لطبيعتها االعتيادية ومنها بلدان ال تزال في املراحل األولى التي تبدأ فيها
تداعيات انتشار الوباء تخلخل التوازن العام .وهذا ما يعني أن طبيعة املخاطر املرتبطة بكوفيد19-
التي تطال قطاع التعليم في كل بلد تختلف من بلد آلخر .وهنا ينبغي لبلدان املنظمة أن تكون على
دراية بالطابع املعقد للوضع القائم والعمل على التوصل لحلول قطرية تراعي خصوصية كل بلد
للوقوف على احتياجات قطاع التعليم واملتعلمين ،وذلك وفقا للموارد املتاحة ومرحلة تفش ي الوباء
التي يمر منها كل بلد.
 االلتزام بمواصلة االستثمارفي قطاع التعليم ودعمه ماليا :عادة ما تلجأ البلدان في كل أنحاء العالم
لخيار تحويل املوارد املالية إلى القطاعات الحيوية في أوقات الطوارئ العاملية .وفي حالة تفش ي كوفيد-
 19بالخصوص ،حولت البلدان في كل بقاع العالم املوارد املالية من قطاع التعليم وضختها في قطاع
الصحة .لكن يبقى من املهم للغاية أن تستمر البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في
االستثمار في قطاع التعليم ودعمه ماليا في مرحلة تفش ي الوباء وما بعدها .ومن شأن اإلحجام عن
ذلك أن يمس بجودة املوارد التعليمية في هذه البلدان ،وهو األمر الذي قد يأثر ال محالة تأثيرا بالغا
على املدى الطويل على التنمية في هذه البلدان بوجه عام.
 التشجيع على تبني نهج متعدد األطراف والقطاعات للتخفيف من حدة تداعيات تفش ي كوفيد-
 19على قطاع التعليم :يمكن العتماد نهج متعدد األطراف والقطاعات في إطار العمل على التخفيف
من وطأة اآلثار املترتبة عن كوفيد 19-أن يعود بالنفع الكبير على قطاع التعليم في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي وذلك على مستويين رئيسيين .األول هو أن التركيز على نهج قائم على
تعدد األطراف من شأنه النهوض بمستوى التمويل املخصص للتعليم وحجم االستثمارات فيه ،وهو
األمر الذي يمكن بدوره أن يسهم بشكل كبير في تجويد البنية التحتية لقطاع التعليم في البلد املتبني
لهذا النهج .ويتمثل الثاني في أن تركيز بلدان املنظمة عل نهج قائم على تعدد القطاعات من شأنه أن
يخلق مناخا مشجعا على االبتكار في قطاع التعليم وتنفيذ تدابير وقائية أو إرشادية بصورة موحدة
تشمل مجموعة من املؤسسات في إطار االستجابة للتحديات التي تفرضها األزمات .فمن خالل
إشراك أطراف من مختلف القطاعات من قبيل القطاع الخاص واملجتمع املدني واألوساط
األكاديمية والجهات الفاعلة دون الوطنية (مثل البلديات) ومقدمي الخدمات التكنولوجية وغيرها
من الجهات ،يمكن لبلدان املنظمة أن تستفيد من موارد ومصادر دعم تتعدى مجرد انتظار
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مخرجات النهج التقليدي املتمثل في التمويل الحكومي للتعليم أو النهج املدعوم غير القائم على
الربح.
 تطوير آلية استجابة متكاملة تعالج احتياجات معينة تخص الالجئين واملهاجرين في إطار تدابير
التصدي لكوفيد :19-يعد الالجئون واملهاجرون عرضة للتجاهل وعدم إدراجهم في الخطط الوطنية
للتصدي لتداعيات كوفيد 19-وذلك بحكم التهميش االجتماعي واالقتصادي الذي يطالهم عادة.
لذلك من املهم مراعاة إدراجهم في مختلف الجوانب املتعلقة بخطط االستجابة بما في ذلك إجراءات
الوقاية من الفيروس والكشف عن اإلصابات املتعلقة به ،وتوزيع املوارد ،وتدابير االحتواء وتوفير
العالج ،وكل اإلجراءات ذات الصلة بالعمل والعيش في ظروف آمنة ،فضال عن تدابير االنتعاش
االقتصادي الطويلة املدى .وهذا يعني في سياق البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ضرورة
مراجعة سياسات اللجوء والهجرة التي تقيد من استفادة الالجئين واملهاجرين من الخدمات
األساسية ،وتخلق عوائق لغوية وثقافية في تواصلهم مع السلطات للحصول على الخدمات املتعلقة
بمكافحة كوفيد ،19-وتجعل حصولهم على بعض الخدمات مكلفا من الناحية املادية ،وإعادة النظر
كذلك في السياسات القانونية واإلدارية التي تكرس املمارسات التمييزية في حق الالجئين واملهاجرين،
والسياسات األمنية التعسفية التي تهددهم باإلعادة القسرية لبلدانهم واالحتجاز واالعتقال،
والسياسات التي تعرض تمتعهم بكامل حقوق اإلنسان للخطر.
 إدراج الالجئين واملهاجرين في السياسات الرامية إلى التخفيف من اآلثار االقتصادية لتفش ي
كوفيد :19-ال شك أن للتدابير املعتمدة في إطار مكافحة كوفيد ،19-من قبيل اإلغالق الشامل على
املستوى الوطني وفرض قيود على السفر والتنقل ،كان لها انعكاسات عرضية غير مقصودة على
وضع الالجئين واملهاجرين الذين هم في وضع هش في جميع أنحاء العالم .فقد ثبت أن لفقدان
الالجئين واملهاجرين وأسرهم ملختلف أشكال الدعم االقتصادي أو مورد الدخل الرئيس ي تداعيات
وخيمة على ظروف معيشتهم .لذلك يتعين على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العمل
على وجه السرعة على توسيع نطاق تغطية آليات الحماية االجتماعية لتشمل الالجئين واملهاجرين
وتطوير آليات جديدة إذا تطلب األمر .ويمكن أن تتضمن هذه اآلليات أشكاال متعددة من الدعم من
خالل شبكات األمان االجتماعي ،كتقديم مساعدات مالية أو عينية أو خدمات تخول لالجئين
واملهاجرين ضمان تلبية احتياجاتهم األساسية مثل الغذاء والسكن والنقل ...إلخ .ويتعين كذلك على
البلدان األعضاء في املنظمة تشجيع أرباب العمل على استبقاء العمال املهاجرين من خالل تخصيص
حوافز في شكل إعانات ،وتخفيض تكاليف تعيين عمال جدد والضرائب على العمالة ...إلخ ،وتسهيل
اإلجراءات على العمال املهاجرين الذين لديهم تأشيرات محدودة املدة أو ال يتوفرون على التصاريح
والوثائق الضرورية لإلقامة لتسوية وضعيتهم القانونية في البلد املضيف دون أن يعتريهم الخوف من
أي إجراءات جنائية قد تتخذ في حقهم.
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 ترسيخ مسألة مخاطبة الالجئين واملهاجرين في البالغات الرسمية املوجهة للعموم كإجراء طبيعي:
تبعا للنقاش الوارد في األقسام السابقة ،يتعرض الالجئون واملهاجرون في مختلف املجتمعات خالل
فترة تفش ي كوفيد 19-لشتى أشكال العنصرية واملمارسات التي تنم عن كراهية األجانب والتمييز التي
تغذيها مخاوف ال مبرر لها ومعلومات مغلوطة .ومثل هذه املواقف تساهم بصورة جزئية في إقصاء
املهاجرين والالجئين من برامج االستجابة لألزمات .وللحيلولة دون ترسخ املمارسات واملواقف
العدائية تجاه الالجئين واملهاجرين في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،يتعين عليها
اتخاذ التدابير املناسبة ليس فقط على مستوى مناهضة العنصرية وكراهية األجانب ولكن أيضا عن
طريق ترسيخ ثقافة مخاطبة الالجئين واملهاجرين في البالغات الرسمية املوجهة للعموم في إطار
مكافحة كوفيد 19-كإجراء طبيعي .وينبغي للبلدان األعضاء التأكيد على أن الالجئين واملهاجرين جزء
ال يتجزأ من مجتمع أي بلد مضيف لهم ويحق لهم االستفادة من كل الخدمات املقدمة في إطار
إجراءات مكافحة كوفيد 19-على قدم املساواة مع كل أطياف املجتمع.

على مستوى التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
 تشكيل لجنة خاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي لتنسيق شؤون السياسات االقتصادية بشأن
كوفيد 19-من أجل توحيد الجهود والعمل املشترك :إن جائحة كوفيد 19-أزمة ليست كباقي
األزمات ،وثبت أن تجاوزها يتطلب وضع خطط استجابة شاملة ومنسقة .ومن شأن تفش ي هذه
الجائحة إلحاق ضرر كبير على مستوى عالقات التعاون بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي في قطاعات مثل التجارة والسياحة .لكن هذه البلدان تزخر بتجارب وممارسات فضلى من
حيث خطط االستجابة على صعيد السياسات االقتصادية .ولصياغة خارطة طريق لتنسيق الجهود
وتعزيز العمل املشترك في إطار التعاون فيما بين بلدان املنظمة من حيث خطط االستجابة على
صعيد السياسات االقتصادية ،فإن من شأن إحداث لجنة للتنسيق تنضوي تحتها البلدان األعضاء
في املنظمة ومؤسساتها ذات الصلة أن يلعب دورا غاية في األهمية .ويمكن لهذه اللجنة أن تكون أيضا
رافدا من روافد التمكين للتعاون فيما بين بلدان املنظمة ،وذلك عن طريق آليات من قبيل تيسير
مشاركة الخبرات وتبادل املعارف بشأن املرونة االقتصادية ووضع السياسات االقتصادية في إطار
تدابير االستجابة للتحديات التي يفرضها تفش ي كوفيد.19-
 التخفيف من الحواجز الجمركية وغير الجمركية لتعزيز العالقات التجارية البينية في بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي :تأثرت العالقات التجارية القائمة بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي تأثرا بالغا إثر تفش ي جائحة كوفيد .19-وللتخفيف من حدة األثر على هذه العالقات ،يمكن
اعتماد مجموعة من التدابير بصفة مؤقتة مثل تخفيض تكاليف الحواجز الجمركية وغير الجمركية
أو تعليق العمل بها لفترة محددة على األقل .ومن شأن هذه التدابير املؤقتة املعتمدة خالل فترة تفش ي
الوباء أن تلعب دورا مهما في تغيير طبيعة العالقات التجارية القائمة بين بلدان املنظمة في االتجاه
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اإليجابي بعد انقشاع هذه األزمة .وفي هذا الصدد ،يمكن تنظيم اجتماع استثنائي عاجل على مستوى
منظمة التعاون اإلسالمي لإلحاطة بمختلف السبل املمكنة لوضع خطة مشتركة تروم تعزيز
العالقات التجارية بين بلدان املنظمة في هذه املرحلة العصيبة وبعدها.
 تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال سالسل اإلمداد :رغم أن اختالل التوازن على مستوى سالسل
َ
القيمة العاملية ( )GVCsقد أدى إلى التساؤل عن جدوى التكامل االقتصادي العاملي ورفع التوقعات
عاليا بشأن إعادة تنظيم شبكة اإلنتاج العاملية ،يبقى من املهم جدا الحفاظ على سير عمل سالسل
اإلمداد .فيمكن لبلدان املنظمة الدخول في شراكات للنهوض بالتكامل اإلقليمي من خالل إحداث
شبكات إنتاج تكون أكثر قربا من املستخدمين النهائيين للمنتجات في املنطقة .فهي تتمتع بأوجه تكامل
هامة في مختلف القطاعات االقتصادية ،وقد تمثل هذه األزمة فرصة سانحة لتوظيف هذه
اإلمكانات توظيفا يعود بالفضل الكبير على اقتصادات البلدان األعضاء .وهذا األمر يستدعي التزاما
سياسيا رفيع املستوى وآلي ة تنفيذ جيدة التنسيق .والنتيجة املرتقبة في نهاية املطاف لن تقتصر
فقط على تعزيز القدرة الجماعية على الصمود في السياق اإلقليمي ،بل ستشمل أيضا الحفاظ على
االستقرار االجتماعي االقتصادي وحماية فرص الشغل وسبل عيش السكان على املستوى اإلقليمي.
 تعزيز التعاون الدولي لإلبقاء على نشاط التجارة الدولية للغذاء :تشير منظمة األغذية والزراعة
( )2020bإلى أنه وفقا وفقا للمستوى الراهن واملتوقع على مدى العام إلنتاج املحاصيل األساسية
فإن هناك ما يكفي من الغذاء للجميع على امتداد العام .لذلك يتعين على البلدان املصدرة أن تواصل
عرض سلعها في السوق العاملية ،وفي الوقت ذاته بوسع البلدان املستوردة أن تخفف من الحواجز
التجارية لتسهيل حرية تدقف التجارة .وهذا من شأنه ضمان عدم توقف أنشطة التجارة الغذائية
والزراعية على الصعيد العاملي حتى في ظل التحديات اللوجستية القائمة .ففي األوقات العصيبة،
من الضروري أن تتوحد جهود البلدان وتعمل يدا في يد لضمان استقرار اإلمدادات الغذائية
ووصولها للجميع وبالتالي تجنب حصول مشاكل عرضية غير مرغوب فيها مثل أزمة الغذاء.
 تسهيل سياسات منح التأشيرات إلنعاش السياحة فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي :إن
السياحة والنقل قطاعين من أكثر القطاعات تأثرا جراء تفش ي كوفيد 19-في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي وفي باقي مناطق العالم .وقد يتطلب األمر سنوات عديدة لكي تتعافى السياحة البينية في
بلدان املنظمة وتعود عالقات التعاون في هذا املجال ملستوياتها املعهودة قبل تفش ي الوباء .وفي هذا
الصدد ،يتعين على بلدان املنظمة مناقشة أنجع السبل املمكنة لتسهيل سياسات منح التأشيرات
لفترة محددة على األقل إلنعاش النشاط السياحي فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وبما أن
بعض بلدان املنظمة قد بدأت فعليا في رفع العمل بالتدابير االحتوائية ،فإنه من املهم جدا التخطيط
في وقت مبكر ملثل هذه السياسات وضمان تنسيق الجهود على مستوى كل بلدان املنظمة.
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 النظرفي مسألة تخفيف عبء الديون على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املصنفة ضمن قائمة
البلدان األقل نموا وإعادة هيكلتها :يصنف في الوقت الراهن  21بلدا عضوا في منظمة التعاون
اإلسالمي ضمن قائمة البلدان األقل نموا ( .)LDCومجموع اإلجراءات االحتوائية (مثل اإلغالق
الشامل واإلنفاق على الفحوصات الطبية) والتدابير املالية (مثل إرجاء دفع الشركات للمستحقات
الضريبية) التي اعتمدتها هذه البلدان في إطار إجراءات االستجابة لتداعيات تفش ي كوفيد19-
ساهمت بشكل كبير في زيادة الضغط على مواردها املالية العامة املحدودة أصال .لذلك فإنها لن
تتمكن من سداد ديونها الدولية املستحقة في الوقت املحدد .وبالتالي ،هناك حاجة ماسة التخاذ
إجراءات تروم تخفيف عبء الديون على هذه البلدان وإعادة هيكلتها لتوسيع هامش التصرف املالي.
ونظرا للوزن الذي تتمتع به منظمة التعاون اإلسالمي في الساحة الدولية بصفتها واحدة من أكبر
املنظمات الدولية من حيث عدد األعضاء ،فإن بوسعها أن تلعب دورا محوريا في نقل صوت بلدانها
األعضاء ،السيما املدرجة منها ضمن قائمة البلدان األقل نموا ،في ظل هذه األوقات العصيبة إلى
املنابر واملؤسسات املتعددة األطراف والبلدان الدائنة بخصوص القضايا املتعلقة بتخفيف عبء
الديون وإعادة هيكلتها .وفي هذا الصدد ،يمكن تنظيم اجتماع على مستوى املنظمة لشحذ األفكار
بخصوص املوقف الجماعي للمنظمة.
 دعم جهود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وحزمة االستجابة الشاملة التي أطلقتها :توفر
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،بصفتها الذراع املالي ملنظمة التعاون اإلسالمي ،مجموعة متنوعة
من التسهيالت والخيارات لتقديم الدعم املالي لبلدان املنظمة في أوقات الشدائد واألزمات .وفي هذا
الصدد ،أعلن البنك اإلسالمي للتنمية عن حزمة دعم بقيمة  2.3مليار دوالر أمريكي تحمل عنوان
"البرنامج االستراتيجي للتأهب واالستجابة لجائحة كوفيد ،")SPRP( 19-ويتمثل هدف البرنامج في
دعم الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء على مستوى الوقاية من الجائحة والعمل على احتوائها
والتخفيف والتعافي من تداعياتها .ومن شأن هذه الحزمة كذلك أن تساهم في تحقيق بلدان املنظمة
لعدد من أهداف التنمية املستدامة مثل القضاء على الفقر وتوفير زخم إضافي في إطار املساعي
الرامية لتحقيق مقاصد  .2030وعلى بلدان املنظمة الراغبة في االستفادة من حزمة الدعم هذه
استيفاء املتطلبات التقنية واملالية كما حددها البنك اإلسالمي للتنمية للتقدم بطلب االستفادة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن بلدان املنظمة التي تتمتع بفائض في املصادر املالية املتاحة مدعوة لتقديم
دعم إضافي للبنك اإلسالمي للتنمية في إطار مساعيه الرامية إلى مساعدة البلدان األعضاء على
تحقيق التنمية املستدامة في ظل هذه الظروف غير املعهودة .وتقوية أواصر التضامن بين بلدان
املنظمة خالل هذه األوقات العصيبة من أنجع وأقوى السبل لالستجابة للتحديات التي يفرضها
تفش ي جائحة كوفيد 19-في هذه البلدان.
 استخدام املنصات وأنظمة عقد املؤتمرات افتراضيا ملواصلة تنظيم مختلف فعاليات منظمة
التعاون اإلسالمي :أدى تفش ي جائحة كوفيد 19-إلى حصول تغير في مالمح األنماط االعتيادية لسير
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األعمال .فكان البد من إلغاء كل الفعاليات الدولية أو تأجيلها على األقل تفاديا لتعرض املشاركين
ملستويات عالية من خطر اإلصابة بالفيروس .لكن ال ينبغي لهذا الوضع القائم أن يكون ذريعة لوقف
األنشطة أو االجتماعات املخطط لها مسبقا على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي .فيمكن تنظيم
الفعاليات املجدولة للمنظمة ومؤسساتها من خالل توظيف مجموعة من الحلول التي توفرها
تكنولوجيا املعلومات ،وذلك من قبيل أنظمة تنظيم املؤتمرات عن بعد من خالل الفيديو التي تسمح
بمشاركة العشرات من األشخاص بشكل متزامن ومن جميع أنحاء العالم .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن
تنظيم اجتماعات وفعاليات أخرى (مثل ورشات العمل والدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات)
للمناقشة وشحذ األفكار بشأن مواضيع تحظى باهتمام البلدان األعضاء في املنظمة ،ومن ذلك
اإلحاطة بالسبل املمكنة للتخفيف من التداعيات االقتصادية لجائحة كوفيد 19-على الفئات
االجتماعية الهشة أو تنفيذ خطط الطوارئ الصحية وقت انتشار األوبئة.
 العمل في إطار التعاون البيني في منظمة التعاون اإلسالمي لتجميع املوارد واملعرفة بخصوص
كوفيد :19-إن جائحة كوفيد 19-مسألة تشغل بال كل العالم دون استثناء ،والتعامل معها يتطلب
تضافر جهود الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية والتعاون فيما بينها .وعلى مستوى منظمة التعاون
اإلسالمي ،يتعين على بلدانها األعضاء التعاون فيما بينها لتبادل الخبرات وأفضل املمارسات واملعرفة
العلمية بشأن مراحل تطور الفيروس .لذلك ينبغي تشكيل عدد من اللجان املشتركة بين البلدان
األعضاء في مجال العلوم وعلى صعيد القطاعين الخاص والعام للتوصل ألنجع السبل والوسائل
للرقي بمستوى فعالية خطط االستجابة للتغلب على اآلثار االجتماعية للجائحة .فاليوم يستدعي
األمر تعزيز أوجه التالحم وحسن التواصل بين بلدان املنظمة أكثر من أي وقت مض ى.
 إحداث مجلس علمي تابع ملنظمة التعاون اإلسالمي :يبرز تفش ي كوفيد 19-مدى الحاجة إلى مجلس
علمي تابع ملنظمة التعاون اإلسالمي يضطلع بمهمة تقديم املساعدة واملشورة للبلدان األعضاء
واألمانة العامة للمنظمة بخصوص وضع خطط استجابة سريعة ومتساوقة ملكافحة تفش ي األمراض
والتخفيف من حدة آثارها .ومن خالل االعتماد على التجارب وأفضل املمارسات املتراكمة لدى
الهيئات التنظيمية والرقابية في مجال الصحة في بلدان املنظمة واألدلة العلمية املتاحة ،قد يكون
هذا املجلس محفال متميزا ملناقشة وتقييم الخطط املناسبة ملواجهة تفش ي األمراض واستراتيجيات
احتوائها والترويج لها ،إلى جانب صياغة مدخالت بخصوص االتصاالت العامة وتحديد أوجه
القصور التي تعتري آليات االستجابة في حاالت الطوارئ الصحية وبنيتها التحتية .ويمكن إحداث مثل
هذا املجلس في إطار منصة منظمة التعاون اإلسالمي للحوار بشأن العلوم والتكنولوجيا  15-التي
تضم بلدان املنظمة الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
 تفعيل فريق منظمة التعاون اإلسالمي ملصنعي اللقاحات :في ظل النقص القائم على مستوى
العالجات واألدوية الشفائية الضرورية الالزمة الحتواء جائحة كوفيد 19-وتقديم العالج للمصابين
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بها في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،تبرز مدى أهمية وجود مبادرات على
مستوى املنظمة ،وذلك من قبيل فريق منظمة التعاون اإلسالمي ملصنعي اللقاحات .وإذا باشر هذا
الفريق عمله على النحو املحدد مسبقا وباملشاركة الفعالة لكل األطراف املعنية ذات الصلة فإن من
شأنه أن يلعب دورا محوريا في تطوير الصناعات الوطنية إلنتاج املستحضرات الصيدالنية لضمان
توفير ما يكفي من األدوية واللقاحات األساسية ،وتشجيع التعاون بين بلدان املنظمة لضمان
االكتفاء الذاتي في توفير األدوية األساسية والرفع من مستوى إنتاج املستحضرات الصيدالنية بما في
ذلك اللقاحات.
 االضطالع بدور ريادي في تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال
الصحة  :2023-2014يمثل برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة
 2023-2014إطارا متميزا للتعاون من أجل النهوض بقدرات نظم الرعاية الصحية في البلدان
األعضاء في املنظمة من خالل تعزيز تبادل املعارف والخبرات فيما بين بلدان الجنوب ومشاركة أفضل
املمارسات على امتداد العالم اإلسالمي .ولالضطالع بدور ريادي في تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي،
يتعين على البلدان األعضاء في املنظمة تعبئة املوارد املالية وتفعيل وحدة التنفيذ الصحي ()HIU
املنضوية تحت األمانة العامة للمنظمة لتسهيل أداء اللجنة التوجيهية املعنية بالصحة ملهامها
املتمثلة في متابعة تنفيذ قرارات وزراء الصحة وتنسيق العمل مع الجهات املنسقة للبلدان الرائدة
وذلك بناء على الخطة التنفيذية لبرنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال
الصحة .2023-2014
 جمع البيانات وتحليلها في خضم أزمة كوفيد 19-وبعدها :لرصد مدى التقدم املحرز والتبعات
املرتبطة بتنفيذ السياسات االجتماعية املعتمدة ،من شأن توفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس
والسن أن تلعب دورا غاية في األهمية بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وبالتالي يتعين تبني
أسلوب منهجي وعملي لجمع البيانات .لهذا يتعين على مؤسسات املنظمة التعاون في سبيل إحداث
بنك معلومات مشترك بخصوص اآلثار االجتماعية لكوفيد 19-لضمان توحيد املقاييس وقابلية
التطبيق العملي.
 مشاركة املعرفة من خالل قطاع التعليم أمربالغ األهمية في إطارمساعي التخفيف من تداعيات
كوفيد 19-والتعافي منها :تمثل مشاركة املعرفة واملعلومات واحدة من الوسائل املهمة التي يمكن
اعتمادها في إطار التعاون فيما بين بلدان املنظمة للتخفيف من تداعيات كوفيد 19-والتعافي منها،
السيما في البلدان النامية .ففي قطاع التعليم ،يمكن لبعض مؤسسات املنظمة مثل اإليسيسكو
واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي أن تضطلع بدور الريادة بشأن إجراءات مشاركة
املعارف التي من شأنها أن تساعد البلدان األعضاء في تنفيذها لسياسات وبرامج فعالة ومبتكرة في
إطار االستجابة لتحديات كوفيد .19-وباإلضافة إلى ذلك ،إذا كانت مؤسسات املنظمة قادرة على
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قيادة عملية مشاركة املعرفة وإدارتها بكفاءة خالل فترة تفش ي جائحة كوفيد19-وبعدها ،فإن من
شأن جهودها أن تشكل عامل دعم بالنسبة للبلدان األعضاء في مساعيها للتغلب على أزمات مماثلة
في املستقبل.
 توسيع نطاق آليات تمويل خطط االستجابة لتفش ي كوفيد 19-من خالل تسخير التمويل
االجتماعي اإلسالمي :يمكن سد الثغرات القائمة على مستوى التمويل الالزم في البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي التي تواجه أزمة كوفيد 19-باالعتماد على مصادر تمويل مبتكرة .وفي هذا
السياق ،من شأن التمويل االجتماعي اإلسالمي أن يكون من املصادر املستدامة للتمويل في هذه
البلدان .فمصادر التمويل االجتماعي اإلسالمي مثل التكافل (التأمين اإلسالمي)والوقف اإلسالمي
وأدوات التمويل األصغر مثل القرض الحسن (قرض بدون فائدة) والزكاة والصدقة والقروض غير
الربحية التي تقدمها عدة جهات (البنك اإلسالمي للتنمية ،صندوق التضامن اإلسالمي ووقفه ...إلخ)
قادرة على توفير التمويل الالزم إلجراءات التأهب ،وتخصيص التمويل الفوري لتقديم الرعاية
الصحية للفئات الهشة من السكان ،وتمويل برامج االنتعاش ،وذلك سواء خالل فترة تفش ي كوفيد-
 19أو حتى بعد زوال األزمة .إذن بوسع التمويل االجتماعي اإلسالمي أن يلعب دورا مهما في توفير املوارد
املالية الالزمة في إطار الجهود املبذولة للتصدي لجائحة كوفيد 19-على املستوى الوطني ،وذلك
بتوجيه من املؤسسات املالية التابعة للمنظمة بما في ذلك البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق
التضامن اإلسالمي ووقفه بالتعاون مع مختلف الهيئات الدولية ذات الصلة.
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املصدر :األرقام الخاصة بعام  2019و  2020خ م مستمدة من قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي ،أبريل
 ،2020واألرقام الخاصة بعام  2020م من نفس قاعدة البيانات ،أكتوبر " .2019خ م" تشير لتقديرات خاضعة للمراجعة ،بينما "م" تشير
لتقديرات مبدئية.
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امللحق الثاني :الجدول الزمني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي فرضت إغالق املدارس
على الصعيد الوطني في إطار االستجابة لتفش ي جائحة كوفيد.19-
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

2020
 26فبراير البحرين ،إيران
 01مارس الكويت
 02مارس لبنان
 03مارس أذربيجان
 07مارس العراق
 08مارس اإلمارات العربية املتحدة

 09مارس اململكة العربية السعودية
 10مارس قطر
 11مارس ألبانيا
 12مارس الجزائر ،املالديف
 14مارس أفغانستان ،باكستان
 15مارس األردن ،عمان
 16مارس بوركينا فاسو ،مصر ،الغابون ،غيانا ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب،
فلسطين ،السنغال ،السودان ،سورينام ،سوريا ،تونس ،تركيا ،أوزبكستان
 17مارس بنغالديش ،كوت ديفوار ،غينيا بيساو
 18مارس الكاميرون ،غامبيا ،ماليزيا ،الصومال
 19مارس مالي
 20مارس تشاد ،جزر القمر ،جيبوتي ،توغو ،أوغندا
 23مارس موزمبيق ،النيجر
 25مارس غينيا ،إندونيسيا ،اليمن
 26مارس نيجيريا
 30مارس بنين ،بروناي دار السالم
 31مارس سيراليون
املصدر :بيانات اليونسكو حول املراقبة العاملية إلغالق املدارس بسبب كوفيد.19-
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امللحق الثالث :تصنيفات البلدان
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
(:)57
أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أذربيجان
البحرين
بنغالديش
بنين
بروناي دار السالم
بوركينا فاسو
الكاميرون
تشاد

الغابون
غامبيا
غينيا
غينيا بيساو
غيانا
إندونيسيا
إيران
العراق
األردن
كازاخستان
الكويت

جزر القمر

جمهورية قرغيزستان

كوت ديفوار
جيبوتي
مصر

لبنان
ليبيا
ماليزيا

جزر املالديف
مالي
موريتانيا
املغرب
موزمبيق
النيجر
نيجيريا
عمان
باكستان
فلسطين
قطر
اململكة العربية
السعودية
السنغال
سيراليون
الصومال

السودان
سورينام
سوريا*
طاجيكستان
توغو
تونس
تركيا
تركمانستان
أوغندا
اإلمارات العربية املتحدة
أوزبكستان
اليمن

*عضوية سوريا في منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا.

البلدان النامية غيراألعضاء في املنظمة:
أنغوال
أنتيغوا وباربودا
األرجنتين
أرمينيا
البهاماس
بربادوس
بالروسيا
بليز
بوتان
بوليفيا
البوسنة والهرسك
بوتسوانا

دومينيكا
جمهورية الدومنيكان
اإلكوادور
السالفادور
غينيا االستوائية
إريتريا
إثيوبيا
فيجي
جورجيا
غانا
غرينادا
غواتيماال
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مدغشقر
مالوي
جزر مارشال
موريشيوس
املكسيك
ميكرونيزيا
مولدوفا
منغوليا
مونتي نيغرو
ميانمار
ناميبيا
نورو

ساو تومي وبرينسيب
صربيا
السيشل
جزر سليمان
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
سريالنكا
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فينسنت والغرينادين
سوازيالند
تانزانيا
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امللحقات

البرازبل
بلغاريا
بوروندي
الرأس األخضر
كمبوديا
جمهورية أفريقيا
الوسطى
تشيلي
الصين
كولومبيا
جمهورية الكونغو
الديمقراطية
جمهورية الكونغو
كوستاريكا
كرواتيا

هايتي
هندوراس
هنغاريا
الهند
جامايكا

نيبال
نيكاراغوا
باالو
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي

تايالند
تيمور ليستي
تونغا
ترينداد وتوباغو
توفالو

كينيا

بيرو

أوكرانيا

كيريباتي
كوسوفو
جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية

الفلبين
بولندا

األوروغواي
فانواتو

رومانيا

فنزويال

ليسوتو

روسيا

فيتنام

ليبيريا
جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة
بنما

رواندا

زامبيا

ساماو

زيمبابوي

البلدان املتقدمة** (:)39
أستراليا
النمسا

أملانيا
اليونان

بلجيكا

هونغ كونغ

كندا
قبرص
جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا
فنلندا
فرنسا

أيسلندا
إيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
اليابان
جمهورية كوريا الجنوبية
التفيا

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

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

** بناء على قائمة الدول املتقدمة املصنفة من قبل صندوق النقد الدولي.

امللحق الرابع :التصنيف الجغرافي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
أفريقيا جنوب الصحراء (OIC-SSA :)21
بنين
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غامبيا

نيجيريا
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امللحقات

بوركينا فاسو
الكاميرون
تشاد
جزر القمر
كوت ديفوار
الغابون

غينيا
غينيا بيساو
مالي
موريتانيا
موزمبيق
النيجر

السنغال
سيراليون
الصومال
السودان
توغو
أوغندا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا (OIC-MENA :)19
الجزائر
البحرين
جيبوتي
مصر
العراق
إيران
األردن

الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
فلسطين
قطر

اململكة العربية السعودية
سوريا*
تونس
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

*عضوية سوريا في منظمة التعاون اإلسالمي هي معلقة حاليا.

شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية (OIC-ESALA :)9
أفغانستان
بنغالديش
بروناي دار السالم

غيانا
إندونيسيا
ماليزيا

املالديف
باكستان
سورينام

أوروبا وآسيا الوسطى (OIC-ECA :)8
ألبانيا
أذربيجان
كازاخستان

قرغيزستان
طاجيكستان
تركيا
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تركمانستان
أوزبكستان
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اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19 -
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻵﻓﺎق واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
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