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308 

 أثر�جائحة�كورونا�ع���أ�داف�التنمية�املستدامة
 

The Effects Of Coronavirus Pandemic On Sustainable Development Goals 
 

 2س�ام�زرقان. ،�د1آمال�حفناوي . د

،��زائرا�،�املستدامة�ةت�سة،�مخ���دراسات����الب�ئة�والتنمي-جامعة�العر�ي�الت����1

amel.hafnaoui@yahoo.com  
  sihem.zerkane@gmail.com،��زائرا�خ�شلة،�- ة�عباس�الغرور�جامع2

  

  

 م��ص

املجتمـــــع�(ع�ـــــ����عمـــــدة�الـــــثالث�للتنميـــــة�املســـــتدامة�جائحـــــة��ورونـــــا���ـــــدف��ـــــذه�الدراســـــة�إ�ـــــ��عـــــرض�وتحليـــــل�تـــــأث��� 

�ــان� فبعــد�أن ،�وانــبلــم��ســلم�مــن�آثار�ــا��ــل�ا�اجتاحــت�العــالم،�إذ�أحــد�أك�ــ���زمــات�ال�ــ��،�باعتبار�ــا�)و�قتصــاد�والب�ئــة

قطـــاع��قتصـــادي�و�جتمـــا���وع�ـــ��مســـتوى�عـــال��،�ثـــم�انتقـــل�الإ�ـــ���انتقـــل�ســـرعان�مـــاال�ـــ�ة�تـــأث���ا��ائحـــة�املباشـــر�ع�ـــ��

الضـــرر�إ�ــــ��ا��طـــط�املســــتقبلية�و�ــــو�مـــا�قــــد�يتطـــور�إ�ــــ��أثــــر�أك�ـــ��ســــلبية�ع�ـــ���ســــ��اتيجيات�طو�لــــة�املـــدى�املتعلقــــة�بالتنميــــة�

و�ـــذا�ن�يجـــة�حـــدوث��غ�ـــ�ات�وا�ـــ�ة��ـــ�� ،2030أ�ـــداف�التنميـــة�املســـتدامة�املرســـومة�لســـنة�أساســـا��ـــ��املتمثلـــة�املســـتدامة،�و 

باإلضـافة�إ�ـ��ف . يـة��املسـتو�ات�العامليـة�و�قليمخطط�وأولو�ات��نفـاق�عـن�مـا��ـو�مطـروح��ـ��خطـط�التنميـة�املسـتدامة�ع�ـ

ا��مايـة��جتماعيـة�وتحقيـق�قـدر�،�وال�ـ��ع�ـ��رأسـ�ا�ل���شـ�ل�سـ�ات�التنميـة�املسـتدامةمسـ��دف�أ�ـمتأث���جائحة��ورونا�ع�ـ��

،��فقــد�تــم�التوصــل�إ�ــ��أن��نــاك�آثــار�إيجابيــة�ل��ائحــة�ع�ــ���عــض�أ�ــداف�التنميــة�املســتدامة�أ�م�ــا�الب�ئــة�أك�ــ��مــن�املســاواة

أكـــدت�ع�ـــ�� ،�و،�كمـــا�ســـا�مت��ـــ��حمايـــة�ا��يـــاة�ال��يـــة%25واملنـــاخ�حيـــث�انخفضـــت�انبعاثـــات�الغـــازات�امللوثـــة�عامليـــا�ب�ســـبة�

  .التعاون�الدو���أ�مية�وضرورة

  .جائحة��ورونا،�أ�داف�التنمية�املستدامة،�ا��طط�املستقبلية: ال�لمات�املفتاحية�
ABSTRACT 

This study aims to present and analyse the impact of the Coronavirus pandemic on the three pillars 
of sustainable development (society, the economy and the environment), as it is one of the largest crises 
that swept the world, as its effects were not spared all aspects, after the direct impact of the pandemic on 
health, it quickly moved to the economic and social sector at a global level, the damage then moved to 
future plans, which may develop into a more negative impact on long-term strategies related to 
sustainable development, mainly represented in the sustainable development goals set for the year 2030, 
and this is the result of clear changes in plans and spending priorities from what is presented in 
Sustainable development plans at the global and regional levels. In addition to the negative impact of the 
Coronavirus pandemic on the most important goals of sustainable development, on top of which is social 
protection and achieving greater equality, it was concluded that there are positive effects of the pandemic 
on some sustainable development goals, the most important of which are the environment and climate 
change, as polluting gas emissions decreased globally by 25%, and they also contributed to protecting life 
on land, and emphasized the importance and necessity of international cooperation. 
Keywords: Corona Pandemic, sustainable development goals, future plans.  
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  املقدمة

�و�زد�ار� �السالم �تحقيق �ع�� �للعمل �عاملية �دعوة �باأل�داف�العاملية ��عرف �أو�كما �املستدامة �التنمية �أ�داف تمثل

�و�قتصادية� ��جتماعية ��ستدامة �ب�ن �توازن �ال�� ���داف �من �جملة �باعتماد �وذلك �املستو�ات، �جميع �ع�� العاملي�ن

���يق�ا����ش�ل�تدر����و�ناًء�ع���مقاي�س�ومؤشرات�وا��ة�ومضبوطة،�والبي�ية����ش�ل�نموذج�مت�امل�للعمل�عل��ا�وتحق

��17ش�ل�شراكة�ب�ن�ا���ومات�والقطاع�ا��اص�واملجتمع�للوصول�إ����وكب�أفضل�لألجيال�القادمة،�وذلك�باعتماد�
ً
�دفا

���ا�169للتنمية�املستدامة�و
ً
�متصال

ً
  .�دفا

ديد�من�التحديات�لتكبح�ا،�و�ان�أك���ا�وأشد�ا�حدة�جائحة�ومع�بداية�العمل�ع���تحقيق��ذه���داف�جاءت�الع

زعزعت�استقرار�النمو��قتصادي�العال���وقادت�العالم�إ���أزمة�ر�ود�عال���ك��ى���دد�نجاح�أ�داف�التنمية��ورونا�ال���

�وضاع�إ���صعو�ة�املستدامة،�حيث�أنھ�و�عد�اتفاق�دول�العالم�ع���ا��اجة�إ���تمو�ل�شامل�للتنمية؛�فقد�أدى�تفاقم�

�
ً
ال��ام�أغلب�الدول�باالس�ثمار����برامج�ا��طة،�ما�تطلب�إعادة�ترت�ب��ولو�ات�ع���الصعيد�الوط���ل�ل�دولة�للتعا���أوال

 .من�التداعيات�غ���املسبوقة�ل��ائحة

  :�فيما�ي�البحث��إش�الية��ذا تتمثلومن�خالل�ما�سبق��������

  ؟عامليا����التأث���ع���س���وتقدم�أ�داف�التنمية�املستدامةإ���أي�مدى�سا�مت�جائحة�كورونا�

  �سئلة�الفرعية

 :ال�ساؤل�الرئ������سئلة�الفرعية��تية�يتفرع�عن

 ما����ا��طط�املرسومة�لتحقيق�التنمية�املستدامة؟ 

 كيف�تأثرت�مختلف�أ�داف�التنمية�املستدامة�بجائحة��ورونا؟ 

 فيما��عد�أزمة��ورونا؟كيف�س�بدو�رؤ�ة���داف�التنمو�ة� 

  الفرضيات

  :من�خالل�ال�ساؤل�الرئ�����و�سئلة�الفرعية�يمكن�وضع�الفرضيات��تية������

 تمثل���داف�التنمو�ة�جدول�أعمال����ش�ل�مت�امل؛ 

 ل�ف��وس��ورونا�آثارا�سلبية�وايجابية�ع���أ�داف�التنمية�املستدامة؛
ّ
 ش�

  ورو�� �أزمة ��عد �ملا �ا��ديد �الوضع �العال���يتطلب �النظام �مع
ً
�تماشيا ��ورونا �بجائحة �املتعلقة ��غي����ولو�ات نا

 .ا��ديد

  الدراسةأ�مية�

��قتصادية� �ا��وانب �مختلف �ع�� ��ورونا �جائحة �خلفتھ ��ثر�الذي �ع�� �الضوء ��سليط ��� �املوضوع تظ�ر�أ�مية

���يجري�العمل�ع���انجاز�ا�ومن�بي��ا�أ�داف�و�جتماعية�ع���املستوى�العال��،�وال���طالت�ح�����داف�املستقبلية�ال

  .التنمية�املستدامة�ال���وضعت�ع���مستوى�عال���و�خطط�مستقبلية�و�ناء�ع���مقاي�س�معينة

  الدراسةأ�داف�

تداعيات�جائحة�تحليل���دف��ذا�البحث�إ���التعرف�ع���خطة�التنمية�املستدامة�وأ�داف�ا،�باإلضافة�إ���دراسة�و 

  .ية�و�جتماعية،�ومدى�تأث���ا�ع�����داف�التنمو�ة�ورونا��قتصاد
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   ا��انب�النظري . 2

 مف�وم�التنمية�املستدامة 1.2

: ،���1987الصادر�عن�ال��نة�العاملية�للب�ئة�والتنمية�عام�" مستقبلنا�املش��ك"التنمية�املستدامة�كما�ورد����تقر�ر� 

��خالل( �ا��اضر�دون �باحتياجات �تفي �ال�� �ا��اصة�التنمية �باحتياجا��ا �الوفاء �ع�� �املستقبل �أجيال  Tracey)  ).بقدرة

strange, 2008, P 26)  ودقة� �أك���شمولية �التقر�ر�لي�ون �نفس ��� �تكملة �املف�وم ���ذا �أ��قت �ا��اجات�... : (وقد وخاصة

�الك��ى  ��ولو�ة �ل�م �تمنح �الذين �لألك���احتياجا، �إ��. �ساسية ���دف �املستدامة �ب�ن��فالتنمية �التناغم �من �حالة تفضيل

�الطبيعة �و��ن �و�ي��م �بي��م، �للتنمية� (Souyet, 2009, P 30) ).ال�شر�فيما �الثالثة �الدعائم �و�� �مف�وم ف�و��عت���أول

� �والبي�ية(املستدامة �و�جتماعية �). �قتصادية �خالل�حيث �من �بي�� �بإشراف �اقتصادية �تنمية �ع�� �التنمية ��ذه �عتمد

   )38،�ص�2017شوح،�( .ة�من�الشعوب�واملؤسسات�ورجال��عمال�ومنظمات�املجتمع�املد�يمسؤولية�مجتمعي

وتمتاز�التنمية�املستدامة�بالديناميكية��و��ا�عملية�مستمرة�ومتجددة��لما�تحقق�مستوى�مع�ن�من�التطور�تطلب� 

  . صفة��ستدامة�ذلك��نطالق�إ���مستوى�أع���ملرحلة�الحقة،�و�ذه�ا��اصية��عطي�مف�وم�التنمية

  أ�داف�التنمية�املستدامة 2.2

�املستدامة�وغايا��ا�مت�املة�وغ���قابلة�للتجزئـة،�و�ـي�عامليـة�بطبيعتـ�ا�وشاملة�من�حيث�تطبيق�ا،�  أ�داف�التنمية

��الغايـات�و�عتـ�. ترا���اختالف�الواقع�املع�ش�����ل�بلد�وقدراتھ�ومستوى�تنميتـھ�وتحتـرم�السياسـات�و�ولو�ـات�الوطنيـة

مس��شـدة�بمسـتوى�الطمـوح����ا�مرامـي�ذات�طـا�ع�عـال���يطمح�إ���بلوغ�ـا،�حيـث�تحـدد�كـل�ح�ومـة�غايا��ا�الوطنيـة�ا��اصـة

وعلـى�كـل�ح�ومـة�أن�تقـرر�سـبل�إدمـاج��ـذه�الغايـات�العامليـة�الطموحـة�ضـمن�. العـال���ولكـن�مـع�مراعـاة�الظـروف�الوطنيـة

وامل�ـم�مراعـاة�الصـلة�بـ�ن�التنميـة�املسـتدامة�و�ـ�ن�سـائر�العمليـات�. ت�التخطـيط�والسياسـات�و�سـ��اتيجيات�الوطنيـةعمليـا

    )17،�ص��2015مم�املتحدة،�( .���امليادين��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية��ا��ا��ار�ـة�الـ���تتصـل

ال���أقر��ا��افة�الدول��عضاء�����مم�املتحدة����س�تم�����17داف�ا�الـوأ�2030إن�خطة�التنمية�املستدامة�لعام� 

�باالزد�ار��2015 �ينعم �عالم �ع���ارساء ��ي��عمل�جا�دة ��عيدة�الرؤ�ة�لسائر�الدول�وا���ات�املعنية، �طر�ق �خارطة ترسم

�ع�� �ا��فاظ �إ�� �ذلك �مع �بال��امن ��س�� �فيما �واملساواة ��جتما�� �و�دماج �عدم��املستدام �ع�� �وا��رص ��وكبنا موارد

� �لعام �املستدامة �التنمية �خطة �متا�عة �تظ�ر�أ�مية ��نا �ومن �أحد، �خالل�التعلم��2030إ�مال �من �فعال ��ش�ل ومراجع��ا

�� �وإحراز�تقدم �املسا�� �املستدامةلتجديد �التنمية �أ�داف �تحقيق �بالتنمية�( .� �املع�� �املستوى �الرفيع �السيا��� املنتدى

  )3،�ص2018املستدامة،�

 )70�،75،�ص�ص�2018مجموعة�البنك�الدو��،�( :فيما�ي���17تتمثل�أ�داف�التنمية�املستدامة�الـ�و  

 قر�ب�ل�صوره�����ل�م�ان؛ف��اء�الإ )1

 القضاء�ع���ا��وع�وتوف����من�الغذا�ي�والتغذية�املحسنة�و�عز�ز�الزراعة�املستدامة؛ )2

 عمار؛ضمان�حياة���ية�و�عز�ز�الرفا�ة�ل��ميع�����ل��  )3

 ضمان��عليم�جيد�ي�سم�باإلنصاف�و�شمل�ا��ميع�و�عزز�فرص�التعلم�طوال�ا��ياة�ل��ميع؛ )4

 تحقيق�املساواة�ب�ن�ا���س�ن�وتمك�ن�جميع�ال�ساء�والفتيات؛ )5

 ضمان�توفر�مياه�الشرب�والصرف�الص���ل��ميع�وادارتھ�إدارة�مستدامة؛ )6

 واملستدامة�بت�لفة�م�سورة؛ضمان�حصول�ا��ميع�ع���خدمات�الطاقة�ا��ديثة�املنتظمة� )7

 �عز�ز�النمو��قتصادي�املطرد�والشامل�ل��ميع�واملستدام�وتوف���العمل�الالئق�ل��ميع؛ )8

 قامة�ب���تحتية�قادرة�ع���الصمود�وتحف���التص�يع�املستدام�الشامل�ل��ميع�و���يع��بت�ار؛إ )9
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 ا��د�من�التفاوتات�داخل�مختلف�البلدان�وفيما�بي��ا؛ )10

 واملستوطنات�ال�شر�ة�شاملة�ل��ميع�وأمنة�وقادرة�ع���الصمود�ومستدامة؛جعل�املدن� )11

 ان�استدامة�أنماط��س��الك�و�نتاج؛ضم )12

 اتخاذ�تداب���عاجلة�مل�افحة��غ���املناخ�وتأث��اتھ؛ )13

 حفظ�املحيطات�والبحار�واملوارد�البحر�ة�واستخدام�ا�ع���نحو�مستدام؛ )14

 دام�لألنظمة��ي�ولوجية�ال��ية�وادارة�الغابات��ش�ل�مستدام؛حماية�وتأ�يل�و�عز�ز��ستخدام�املست )15

 ال���يع�ع���اقامة�مجتمعات�مساملة�ال���مش�ف��ا�أحد؛� )16

  .�عز�ز�سبل�التنفيذ�وإعادة�ت�شيط�الشراكة�العاملية�للتنمية�املستدامة )17

�مجاال   �أعمال�إنما �املستدامة�جدول ��عتقده�الكث��ون�ال�تمثل�أ�داف�التنمية �ما ت�ال��ك���الالزم�لتحقيق�و�عكس

�
ً
التنمية�املستدامة،�ي�ب���أن�ترى���داف�السبعة�عشر�ع���أ��ا�قطع�ال�غ���ع��ا����لغز�كب���ومعقد،�ومن�أجل�الف�م�حقا

وأ�داف�. يحتاج�املرء�أن�ينظر����اللغز�ك�ل�ولكن����الوقت�نفسھ�إنھ�من�املستحيل��ن��اء�من�حل�اللغز�بدون�تلك�القطع

ية�املستدامة����نقاط�الضعف�ال���لد��ا�القدرة�ع���التأث���ع���رخاء�ال�وكب�بأكملھ،�و���اص�الذين��ع�شون�التنم

فاملالحظ�أن�التقدم����مجال�أو��دف�من�أ�داف�التنمية�املستدامة�يؤثر�بطر�قة�مباشرة�أو�غ����)02،�ص�خلف(  .عليھ

  .مباشرة�ع���تحقيق�با�����داف�والعكس�بالعكس

  من��ية�الدراسة .3

�واملصادر�ال�� �املستخدمة �ابراز��دوات �س�تم �الدراسة ��ذه ��� �اتباع�ا �تم �ال�� �املن��ية �توضيح �أجل جمع��تم�من

  .البيانات�واملعلومات�م��ا،�ثم�س�تم�توضيح�املن���املستخدم

 البيانات�جمع�در امصأدوات�الدراسة�و  1.3

�أل ت �املكت�� �امل�� �الدراسة ��ذه ��� ��عتماد ��غرض�م �ومتغ��اتھ، �باملوضوع �املتعلقة �والدراسات �والكتب �املراجع �م

املعلومات�املقدمة�كما�تم�جمع�البيانات�و . وضع�القاعدة�النظر�ة�للدراسة،�والتعر�ف�باملتغ��ات�وأ�م�العناصر�املتعلقة���ا

� �التطبيقي�� � ا��انب �ع�� �خالل��طالع �من �من�أ�م�وأحدث�التقار�ر�واملمجموعة ناش���أل�م�ال�يئات�واملنظمات�متنوعة

ومجلس�التعاون�لدول�وصندوق�النقد�العر�ي�وصندوق�النقد�الدو���العاملية،�ع���غرار��يئة��مم�املتحدة،�والبنك�الدو���

  .وتداعيات�جائحة�ف��وس��ورونا�أ�داف�التنمية�املستدامةا��ليج�العر�ي،�و�عض�الدراسات�ا��ديثة�ال����انت�حول�

  ���الدراسة�املستخدم���املن  2.3

� �إطار�تم �ال�� �ةدراس�ذه �و ، �الوصفي �املن�� ��التحلي�توظيف �ل، �املالئم �املن�� �ألنھ �للو�ذا �مفصل بيانات�وصف

�الوامل �تجميع�اعلومات �تم ���� �متغ��ات �الدراسةعن �و�خت�����ة�، �املطروحة �الدراسة �إش�الية �عن �يجيب �بما �تحليل�ا ثم

  .الفرضيات�املقدمة

   النتائج. 4

 ��ائحة�ف��وس�كورونا��قتصادية�و�جتماعية�ثار ��1.4

جائحة،�و�عت����2020مارس��11بالص�ن�وصنفتھ�منظمة�ال��ة�العاملية��������2019د�سم����*ظ�ر�ف��وس��ورونا

د�العادية�علماء��و�ئة�أن�ف��وسات��ورونا�ت�ت���إ���صنف�من�الف��وسات�ذات�أعراض�متنوعة����املجمل�أبرز�ا�نزلة�ال�� 

   )6،�ص�2020املنظمة�العر�ية�لل��بية�والثقافة�والعلوم،�( .وا��الة�التنفسية�ا��ادة�والوخيمة

  :فيما�ي���أ�م�ا توضيحوقد�خلفت�جائحة��ورونا�آثارا�ع���جميع�املستو�ات�يمكن�

                                                            
*

االكلیل بصفة عامة، أو اكلیل زھور، كما تعني التاج أو الھالة ، ویحمل االسم تعیین مظھر الفیروس اثناء  وتعني coronaمن الالتینیة  coronavirusیشتق اسم  
  .الفیروس التاجي أو المكلل مثال: مشاھدتھ من خالل المجھر االلكتروني، وتعتبر تسمیة فیروس كورونا في اللغة العربیة أكثر شیوعا عن التسمیات األخرى
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  �قتصادية���ائحة�كورونا �ثار 1.1.4

ة�تحقيق�املوازنة�ب�ن�ما�ينجم�عن�الف��وس�من�آثار�وقعت�معظم�دول�العالم����معضلة�كب��ة�تمحورت�حول�آلي 

���لة��نتاج�والتبادل�التجاري� �بوقف �تتعلق �خط��ة �ومن�آثار�اقتصادية �تتعلق�باملرض�واملوت�والعزلة، نفسية�وا�سانية

ون�وز�ادة�و�عطيل�مؤسسات�القطاع�ن�العام�وا��اص�وإغالق�ا��دود�واملنافذ�ال��ية�و�عليق�الرحالت�ا��و�ة�ونفاذ�املخز 

النفقات�و�ق��اض�و��ز�املوازنة�حيث�أشارت�دراسة�حديثة�أجر��ا�ال��نة��قتصادية�و�جتماعية�لغر�ي�آسيا�اس�وا�إ���

  .مليون���ص�سيدخلون�دائرة�الفقر����املنطقة�العر�ية�وحد�ا�ن�يجة�تف����ف��وس��ورونا�8.3أن�

 �قتصاد انكماش فيھ توقع العال�� �قتصاد آفاق لتقر�ر يثاتحد املا��� جوان ش�ر �� الدو�� النقد صندوق  ر أصد

 1.9 بنحو املا��� ر�لفأ ش�ر �� املتوقعة تلك تفوق  انكماش مستو�ات �ع�� ما و�و ، 2020 عام �� املائة �� 4.9 بنحو العال��

 2020 عام من �ول  النصف �� �قتصادي ال�شاط ع���ورونا� ��ائحة السل�� �ثر إ�� ذلك الصندوق  عزى  .مئو�ة نقطة

 العال�� �قتصاد ومعاودة العال�� �قتصادي لل�شاط تدر��� �عا�� التقر�ر توقع ح�ن �� .السابق �� ا متوقع �ان مما بأك��

 خفضةمن �سر ع�� ل��ائحة ا��اد السل�� التأث�� أن إ�� التقر�ر أشار �طار، �ذا �� . 2021 عام �� املائة �� 5.4 ب�سبة النمو

  . املا��� القرن  �سعي�يات منذ العالم مستوى  ع�� دقع الُم  الفقر من ا��د �� تحقق الذي الكب�� التقدم ��دد الدخل

  معدل��غ���الناتج�املح����جما���العاملي: 1ش�ل�

  
  10،�ص�2020صندوق�النقد�العر�ي،� :املصدر

ء�أزمة�اقتصادية��عد�الكساد�الكب��،�حيث�يتوقع�حيث�يظ�ر�الش�ل�تأثر��قتصاد�العال������مواج�ة�أك���وأسو

،�وذلك�2020،�و�تراجع�قوي�للناتج�املح���العال���سنة�2021و�2020تر�ليون�دوالر�عامي��12إ����8خسارة�للنتائج�بحوا���

  . �س�ب�الصدمة�القو�ة�ال���خلف��ا�جائحة�ف��س��ورونا�ع���مستو�ات��نتاج�و�س��الك�و�س�ثمار�والتجارة

 العالم دول  ح�ومات ��وء أعقاب �� 2020 عام من مارس ش�ر خالل مسبوق  غ�� ارتفاعا العاملية املديونية ش�دتكما�

 الداخ�� �ق��اض ملستو�ات كب�� نمو إ�� أدى ما �ورونا، جائحة تف��� ملجا��ة �قتصادي للتحف�� ��مة حزم تب�� إ��

 من أك�� يمثل بما املا��� مارس ش�ر �� دوالر تر�ليون  2.1 بنحو العاملية املديونية ارتفعتف. العالم دول  من العديد �� وا��ار��

��لة الز�ادة ضعف
ُ
 إم�انية إ�� التوقعات �ش��و . دوالر تر�ليون  0.9 البالغة) 2019-2017( الف��ة خالل العام الدين ��م �� امل

 الواجب القروض ��م باإلضافة�إ�� ،2020سنة�  %��342إ� 2019 سنة  %322 من الناتج إ�� ك�سبة العاملية املديونية ارتفاع

 حيث ،)املستو�ات �ذه خمس نحو الناشئة �سواق نص�ب �ش�ل( دوالر تر�ليون  20 حوا�� قيم��ا البالغ العام خالل سداد�ا

 )7،�ص2020صندوق�النقد�العر�ي،�( .املديونيات �ذه لسداد �ق��اض إ�� ا���ومات �عض ت��أ قد

�والسفر�وأغلقت�املطارات�واملوا�ئ��وتباي�ت �ا��ركة �منعت �فبعض�الدول ��زمة �مع ����التعاطي اس��اتيجيات�الدول

وعزلت�املدن�واملجتمع�ب�املھ�وتب�ت�اجراءات�وقائية����غاية�الصرامة��غض�النظر�عن��ثار�ال�ارثية�ال���قد��شل�حرك��ا�
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�مقاصد �و�ذه�نظرة �خانقة ����أزمة �وترم��ا �ع���املال��قتصادية �ع���النفس�وتقديم�ا �املحافظة ية�تأخذ�باالعتبار�أولو�ة

�التعارض ��،عند ��ول �املقام ��� ��قتصادي �البعد �الدول ��عض �جعلت �ح�ن �من��حيث�� �املمكن ��د�ى �با��د أخذت

���س��اتيجية��جراءات��ح��از�ة�لتجنب�ا��سائر��قتصادية�ح���لو�نجم�عن�ذلك�تفاقم�الوضع�الص���للمواطن�ن�و�

ال���ت�ن��ا�الص�ن�وايطاليا�وايران�و�ر�طانيا�وأمر��ا�وتركيا����أول�ش�ر�ن�من�ظ�ور�الو�اء�ولكن�التطورات�السر�عة����عدد�

،�العز( .إ���تب���اجراءات�وقائية�مشددة�وانقاذ��قتصاد�وحمايتھ�من����يار�ع���وسائل�أخرى ��م�صابات�والوفيات�دفع�

  )28ص�

  )%(معدل��غ�����م�التجارة�الدولية��:2ش�ل�

  
  10،�ص�2020صندوق�النقد�العر�ي،� :املصدر

�س�ب��عطل�سالسل��مداد��2020يتوقع�أن�ي�ون���ائحة�ف��وس��ورنا�أثر�سل���حاد�ع���التجارة�الدولية�سنة�

  ).2021(عامليا،�لكن��ناك�أمل����التعا������السنة�ال���تل��ا�

�ورونا� مرض جائحة �س�ب العام �ذا السلع �� العاملية التجارة تراجع العاملية، التجارة منظمة تتوقع �طار، �ذا ��

 �� 24 و 21 ب�ن ما ت��اوح ب�سب الدولية التجارة �عا�� املتوقع من ح�ن �� ، 2020 عام �� املائة �� 32 إ�� 13 ب�ن ما ت��اوح ب�سبة

 التجاري  النظام تواجھ ال�� التحديات ع�� والتغلب الدولية، التجارة لدعم ةمالئم سياسات تب�� شر�طة املقبل العام املائة

  )7،�ص2020صندوق�النقد�العر�ي،�(. (املرض تف��� معدالت ع�� والسيطرة �طراف، متعدد

�ع���ش�ل�مجاميع�من�خالل�تحطيم�سالسل�العرض�و�شر� 
ً
،�وأحيانا

ً
حيث�دمر�ف��وس��ورونا�اقتصاد�الدول�تباعا

�وا ��مر�كتلك�ا��وف �بادئ ��� �معينة �قطاعات �ع��
ً
�مركزا �املختلفة ��قتصاد �منا�� �ع�� �أضراره �يوزع �كما �العام، لقلق

��قتصاد ��� ��افة �والطلب �العرض �جوانب �إ�� �متفاوتة ��سرعات �لي�تقل �والنقل �والضيافة �بالسياحة منصور،�( .املتعلقة

  )8،�ص�2020

 �ثار��جتماعية���ائحة�كورونا 2.1.4

�ان�ش  ����� ارأدى �امل�مش�ن �لألفراد �بال�سبة �خاصة �خط��ة �اجتماعية �عواقب �إ�� �لھ �التصدي �وسياسات �ورونا

فقرار�فرض�ا���ر�الص���ملنع�ان�شار�الف��وس�الذي�أقرتھ�ا���ومة�قد�يز�د�من�املخاوف�القائمة��شأن�العرق�. املجتمع

�اجتماعًيا�
ً

���ًيا����املجتمعات�متعددة�الثقافاتوالطبقة�حيث�إن�ا���ر��ساء�استخدامھ�باعتباره�فاصال
ً

  .ول�س�فاصال

كما�قد�ي�س�ب����تصاعد�التوتر����املجتمع��س�ب�نقص�املعلومات�الرسمية�حول�الوضع�الو�ا�ي�وغياب�عالج�لھ،� 

�ان�شار�الذعر��جتما�� �يفاقم �بما �حولھ �ان�شار�شا�عات �إ�� �يؤدي ��ذا �( .ألن �ل�ش  )2020املجيد، ��ثر�امتد �أن مل�كما

�التجار�ة� �املحالت �بإغالق �قضت �ال�� �ا���ومات �أعلن��ا �ال�� �للتداب����ح��از�ة �ن�يجة �مختلفة �عمل �مجاالت ��� العامل�ن

�إ��� �ستؤدي ��و��ا �العمل �سوق �ع�� �ا�عكست ��ورونا �ف��وس �تداعيات �فإن �و�التا�� �ال��ف��ية، �و�ماكن �السوق ومناطق

�أجور  �تتقا��� �ال�� �املؤقتة �العمالة �ض�يلة�سر�ح
ً
��قتصادية�. ا �التداعيات �أن �إ�� �الدولية �العمل �منظمة �أشارت حيث

  .)14�،15،�ص�ص�2020ط��ة،�أفر�ل�( .مليون�وظيفة����العالم�25للف��وس�قد�ت�س�ب����فقدان�ما�يصل�إ���
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  )%( 2020سنة�بالفقدان����القطاعات�املتأثرة�باألزمة��سبة�الوظائف�امل�ددة�: 3ش�ل�

  

  10،�ص�2020ق�النقد�العر�ي،�صندو  :املصدر

من�الوظائف�عامليا����القطاعات�امل�ددة��ش�ل��%37.5فقدان�حوا����2020يت���من�الش�ل�أنھ�يتوقع����سنة�

  .%�43.2مر�كيت�ن�حيث�قدرت�بـ�كب���بجائحة�ف��وس��ورونا،�وقد��انت�أك����سبة����

  ��داف�التنمو�ة����ظل�ف��وس�كورونا 2.4

 ف��وس�كورونا�عقبلتنمية�املستدامة�وضع�أ�داف�ا 1.2.4

الذي�يرصد�التقدم�املحرز�ع���مجموعة�من�مؤشرات�أ�داف�التنمية�املستدامة�احصائيات�التحديث�السنوي��ش���

��ة��خرى،�تتطلب�إجراءات�
ُ
لألمم�املتحدة،�إ���أن�الفقر�وعدم�املساواة�وأزمة�املناخ�و�نتاج�غ���املستدام�والتحديات�امل

�� ��وروناحاسمة �ف��وس � .س�ب �سوى �العالم �أمام �ي�بقى �للتنمية��10لم �املتحدة ��مم �خطة �أ�داف �لتحقيق سنوات

  .2015من�قادة�العالم����عام��150،�ال���ال��م���ا�أك���من�2030املستدامة�لعام�

  )2019-2010(الدخل�فئات�تطور�مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�حسب�املناطق�وحسب�: 4ش�ل�

  
Source:  (Sachs, 2020,P 28) 

إذ�يظ�ر�الش�ل�املوا���أن��ناك�تقدم�وا������مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�عامليا�مما��عكس�تقدم�جيد�نحو�

تحقيق��عض���داف،�ورغم�أن��ناك�أ�داف�لم�توفق�العديد�من�املناطق����العالم����الس���نحو�تحقيق�ا�أو��سراع����

�ف��وس �جائحة �قبل �ح�� �املستدامة��ذلك، �التنمية �أ�داف �من ��دف ��ل �ع�� �أثر�قوي �ل�ا ��ان �ا��ائحة �إال�أن �ورونا،

  :و�ت���ذلك�من�خالل�ما�ي��
  



 أثر�جائحة�كورونا�ع���أ�داف�التنمية�املستدامة

 
315 

  ) املستو�ات�و�تجا�ات( 2020 لسنةمعلومات�أ�داف�التنمية�املستدامة��ةلوح :5ش�ل�

  حسب�املناطق�الفرعية�التا�عة�لألمم�املتحدة�وفئات�الدخل

Source:  (Sachs, 2020,P 40) 

من�أ�داف�التنمية�املستدامة�إ���ز�ادة�صادرات�البلدان�النامية�ز�ادة��11.17ع���س�يل�املثال،���دف�ال�دف�رقم�

����الصادرات�العاملية�بحلول�عام�
ً
إال�أنھ�من�املحتمل�أن�ي�ون� .2020كب��ة،�وال�سيما�مضاعفة�حصة�أقل�البلدان�نموا

 .تحقيقھ ن�مسارف��وس��ورونا�قد�دفع�ال�دف��عيدا�ع

٪����انبعاثات�ثا�ي�أكسيد�5كما�أظ�ر�تحديث��ذا�العام�أن��نخفاض�القيا����الذي�س�بھ�ف��وس��ورونا�ب�سبة�

� �عام �من �نفس�ا �بالف��ة �مقارنة �بار�س�2019الكر�ون �اتفاق �حدد�ا �ال�� ���داف �أضعف �لتحقيق �ح�� ��افًيا �ي�ون �لن ،

��غ���املناخ ��نبعاث�.�شأن �خفض �يجب �إذ �ب�سبة �العاملية �ليحقق�8ات �القادم، �العقد �خالل �سنوي ��ش�ل �تقر�ًبا ٪

�مم�املتحدة،�( .وقد�تم�تحديد���م��ذه�امل�مة�من�خالل�ف��وس��ورونا. درجة�مئو�ة�التفاقية�املناخ��1.5دف� العالم

2020(  

� �أثرت ��ورونا �جائحة �املتحدة�أن �لألمم ��مانة�العامة �مكتب �تقر�ر�صادر�عن �ع���تنفيذ�أ�داف�فقد�كشف �شدة

غلقت��عمال�التجار�ة،�وأصبح�
ُ
ج�دت��نظمة�ال��ية،�وأ

ُ
مليار�طالب�خارج�املدرسة�كما��1.6التنمية�املستدامة،�حيث�أ

  .تحمل�الفقراء�والضعفاء�وطأة�ا��ائحة،�وتوقع�التقر�ر�أن��عا�ي�عشرات�املالي�ن�من�ا��وع�والفقر�املدقع�ن

� �العمل �تقر�ر�ملنظمة �أنحاء�وأفاد �جميع ��� �العاملة �القوى �ع�� �خط��ة �تنذر�بتداعيات ��ورونا �جائحة �بأن الدولية

مليون�وظيفة�بدوام��امل����النصف��195العالم�وتوقع�التقر�ر�أن�تؤدي�أزمة�و�اء�ف��وس��ورونا�املستجد�إ���إلغاء�نحو�

  )2020 جر�دة�لوسيل،( .مالي�ن����الدول�العر�ية�5،�من�بي��ا�2020الثا�ي�من�عام�

  أثر�جائحة�كورونا�ع�����داف�التنمو�ة�تقييم 2.2.4

 � �نجاعة �مدى �من ��تطبيقللتحقق �عام ��� �اعتمدت �ال�ونية، ��ممية ��س��اتيجية �املتحدة���2015ذه ��مم �يئة

� �الغرض �ل�ذا �وسطرت
ً
�عشر��دفا �سبعة �من �م�ونة �املستدامة �التنمية �أ�داف �من ��244شبكة �لت�بع

ً
�ذه��تحققمؤشرا

فال�يمكن�. من�خالل�النتائج،�حيث�ثب�ت�أ�مية��ذا�الت�بع�خالل��زمة�ا��الية�ال����ع�ش�ا�س�ان��وكب��رض���داف

 .أن�ي�ون��ناك�اقتصاد�مستدام�دون�حماية�اجتماعية�و��ية�للناس�والب�ئة،�و�ذا��و�املبدأ��سا����للتنمية�املستدامة

  :ف�من�خالل�ما�ي��و�مكن�قياس�درجة�تأثر��ذه���دا�)2020بنعبو،�(
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 من�ا��انب�السل��:  

كن�يجة�مباشرة�لز�ادة��سب��%60إ����%�32.5ناك�العديد�من�الدراسات�ال����ش���إ���ز�ادة��سبة�الفقر�من�: 01ال�دف�

�غ���املنتظمة� �والعمالة �ا��دمات �قطاع �م��ا ��امة �قطاعات �عدة �ع�� �لتأث���ا��ائحة �ن�يجة �العالم �مستوى �ع�� البطالة

  )4،�ص�2020تحاد�املصري�للتأم�ن،�( .اع�غ���الرس��والقط

  )3،�ص�2020/07/22مم�املتحدة،�(:  ومن�أ�م�تداعيات�جائحة��ورونا�ع����ذا�ال�دف�ماي��

من��2020انخفاض�وتباطؤ�وت��ة�التقدم�ع���مسار�ا��د�من�الفقر�املدقع�حيث�من�املتوقع�أن�يصل�معدلھ�عامليا�سنة� -

�20مليون���ص�سيقعون����الفقر�املدقع،�و���أول�ز�ادة�عامليا�منذ�أك���من��60و�40ما�ب�ن��أي�أن�%8.8إ����8.4%

 .عاما

 �� البالغ�ن العمال من فقط %  6 مقابل مدقع، فقر �� �ع�شون  العالم �� الشباب من�العمال %12.8 ،��ان 2019عام �� -

 .الفق��ة والعمالة الناقصة العمالةالبطالة�و  إ�� العمال من املالي�ن ا��ائحة �ذه وتدفع. العالم

�من� �ساسية، ال��ية با��دمات ال�املة التغطية إ�� يفتقرون �قل ع�� العالم س�ان نصف يزال ال - وال��ستفيد

 .العمل عن العاطل�ن العمال من�%22اعانات�البطالة�سوى�

ع���التنقل�و�التا���ع����،ف��وس��وروناأثرت�القيود�املفروضة�ع���حركة����اص�وإغالق�املعامل��س�ب��:02ال�دف�

�والزراعية �الغذائية ��،توف���املنتجات ��سعار�عطلتكما �محتمال�ع��
ً
�أثرا �يحدث �قد �مما �القيمة �سالسل �من

ً
ومع�. عددا

�لاستمرار�تنفيذ�التداب���التقييدية�زاد�الضغط�ع���النظام�ك�ل�ومع�عدم�عودة�حركة����اص�إ���طبيع��ا�فمن�املحتم

�س�تأثر����املقام��ول�بحيث�. اجع�مخزونات��غذية�وارتفاع��سعارتر 
ً
�وضعفا

ً
ومن�البدي���أن�الفئات�الس�انية��ك���فقرا

� �التقييدية �للتداب���الوقائية �املطولة ��ثار�السلبية �ملعا��ة �أقل �بقدرات �تتمتع �العمل(أ��ا �ع�� �و�نتاج�/ السيما املداخيل

 اتالوجب�من تلميذ مليون  370 حوم�نحر  ا��ائحة �ب�سو  )31،�ص2020خرشوفة،�( ).ية�املطافوع���دخل��سرة������ا

 ثارآ من فيفخالتف���د �اعوتوز��غذية� تاجإن منظ�ز�ز علت ةفور� تداب�� اذاتخ و�جب،�عل��ا تمدون �ع ال�� ةياملجان ةاملدرسي

  )4ص�،�2020/07/22مم�املتحدة،�(  .حد ىد�أ إ�� وتقليل�ا ةا��ائح

حيث�تظ�ر�ا��ائحة�أن�أنظمة�الرعاية�ال��ية��،ال�دف�الذي�لھ�عالقة�مباشرة�أك���من�غ��ه�با��ائحة�و�و : 03ال�دف�

. �االس�ئة����دولة�واحدة�يمكن����أسوأ��حوال،�أن�ت�ون�ل�ا�تبعات�ع���جميع�الدول��خرى�وأنظمة�الرعاية�ال��ية�ف�

  .من�الناتج��جما���املح���العال�������نظمة�ال��ية %10إ����6.3ذلك�أنھ�ال�ُ�س�ثمر�إال�

وأسفرت�قلة��س�ثمار�����نتاج�املح���للمعدات�الطبية�واملشا���واملوارد�ال�شر�ة�عن�أنظمة�رعاية���ية�ضعيفة�

��ية،�وخاصة����وقد�عا�ى�العاملون����الرعاية�ال. ال�تتوفر�لعدد��اِف�من�الناس�وغ���قادرة�ع���كبح�جماح��ارثة��ورونا

�قدرات� �و�ناء �غ���ال�ا��، ��جتما�� �والضمان �املنخفضة، ��جور �من �طو�لة �ملدة �واملتوسط �املنخفض �الدخل �ذات الدول

�يتفرع�عن�ال�دف��13من�أصل���1ذا�وال�ُ�ع���إال�. منخفضة�ا��ودة
ً
ا��نود��–بأحوال�العامل�ن����مجال�ال��ة���03دفا

أما�فيما�يتعلق�بأنظمة�الرعاية�ال��ية�املحلية�والعاملية��)2020رمضان،�( -ة�ضد�الف��وسا��قيقيون����املعركة�ا��الي

. فقد��س�ب�الف��وس����أضرار�جمة،�حيث�انت����مر�بمقدمي�الرعاية����ا��طوط��مامية�إ���تحول�م�ملر����أو�وفيات

مر�قة�عل��م�مثل�حرما��م�من��جازات�كما�أدى�إ���تقلص�حقوق�العديد�من�موظفي�الرعاية�ال��ية،�وفرض�مطالب�

�الدولة �خارج �من �استدعاؤ�م �يتم ��حيان ��عض �و�� �أخرى �مس�شفيات �إ�� �ونقل�م �الو�اء �الحتواء �املر��� �مع  .وعزل�م

 )32،�ص2020خرشوفة،�(

� �ف: 04ال�دف �تف��� �جراء �الدراسية ���را��م �إ�� �الوصول �ع���العالم �وشاب �مليار�طفل �أك���من �بإم�ان ��عد ��وس�لم

� ��� �وا��امعات �املدارس �إغالق �تم �حيث �التعليمية���124ورونا، �العملية �استمرار�ة �ولضمان �املش�لة ��ذه �وملعا��ة دولة،
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�غ���مسبوق�لقطاع�التعليم
ً
 املدارس���دف قإغال  و�ؤثر )7،�ص2020بنعبو،�( .والتعلمية�ال���يمثل���م�ا�وسرع��ا�تحديا

 ذ�ورا�واناثا�ولقد والشباب �جتما���والسلو�ي�لألطفال النمو وع�� التعلم نتائج ع�� لبياتأث��ا�س��ورونا جائحة ان�شار إبطاء

   )8،�ص�2020/07/22مم�املتحدة،�( . وشاب طفل بليون  1,5ع�� أي العالم، �� الطالب من  %90 من أك�� ع�� ذلك أثر

ول�س��ناك�من�خيار��04خدمة�لتحقيق�ال�دف�دفع�الوضع�الرا�ن�العالم�باتجاه�إجراء��غي���جذري�����دوات�املست

آخر�أمام��ساتذة�والطالب�سوى�البقاء�ع���تواصل�مع��عض�م�من�خالل�العديد�من�موارد�التعليم��لك��و�ي�ومنابره،�

�و�ي�وإ���جانب�ازدياد�الو���بـموارد�التعلم��لك�. كذلك�أصبح�التعلم�الذا�ي�أحد�عوامل�التعليم����الدول��قل�تطوًرا

���� ��لك��ونية �املكتبات �مثل �باملّجان، �إتاح��ا �أو �ا��ديدة �املوارد �من �العديد �إ�شاء �تم �فقد �قبل، �من املوجودة

� .ا��امعات �أن �لالتصاالت �الدو�� ��تحاد �وجد �قد �تتو �53.6فيما �العالم �س�ان �من �فقط �إ���باملئة �الوصول �سبل افر�ل�م

 ���املجتمعات والشباب �طفال فإن الطالب، من للعديد �عد عن التعليم وف��ت من الرغم ع��ف�)2020رمضان،�( .�ن��نت

��ع�شون  واملحرومة، الضعيفة املحلية �والفق النائية املناطق �� ممن �ومخيمات والدول ��ة، �ستطيعون� ال الالجئ�ن، ال�شة،

 ع�� ا��صول  �� باملساواة يتعلق فيما الفجوات�القائمة توسيع �� الرقمية الفجوة وس�س�م املستوى  بنفس منھ �ستفادة

 )8،�ص�2020/07/22مم�املتحدة،�( .التعليم

� �والفتيات ع�� شديدة ا��الية ا��ائحة وطأة إن :05ال�دف � ال�ساء �منازل�م،�أيضا، ��� �بالبقاء �ا��ظر�الناس �ُيلزم �ح�ن ��

سبل�القانونية�أو�ندر��ا�وكذلك�املنظمات�غ���كذلك�فقد�سا�م�غياب�ال. يأخذ�العنف�امل�����بالتفاقم�ع���الصعيد�العال��

ع���باملرأة����تفاقم�املش�لة
ُ
من�مجموع�العامل�ن����الرعاية�ال��ية،�مما�يز�د��%�70ش�ل�ال�ساء�كذلك�. ا���ومية�ال����

   )2020رمضان،�( .�ممن�احتمال��عرض�ن���طر�العدوى�و�ثقل��ا�ل�ن�بأعباء�إعالة�أفراد��سر�الذين�فقدوا�وظائف

 و�تطلب. ل�ا الرجال يكرسھ الذي أضعاف�الوقت ثالثة امل��ل  �� �جر مدفوعة غ�� الرعاية ألعمال ال�ساء كما�تكرس

�ال من ال��ار�ة الرعاية ومراكز املدارس إغالق �ز�ادة سيما الوالدين،  و�ش�� .امل��ل  �� وت�س����علم�م �طفال رعاية ال�ساء،

 .�غالق�العاملية ف��ة و�طفال�آخذ�أيضا�����زدياد�خالل ضد�ال�ساء العائ�� العنف أن إ�� بلدان عدة من الواردة التقار�ر

 )9،�ص�2020/07/22مم�املتحدة،�(

� ����: 06ال�دف ���ص �ملياري �حوا�� �أن �إ�� �املتحدة ��مم �أشارت �الو�اء، �مل�افحة �أيد��م �غسل �العالم �من �يطلب ب�نما

�للش �مياه �ع�� �يحصلون �ال ��من،�العالم �الص�� �الصرف �شبكة �من �محرومون �العالم �س�ان �نصف �أك���من �وأن رب،

�باملوارد��ولتحقيق �املعنية �املتحدة ��مم ���نة �حذرت �الص�� �والصرف �النظيفة �باملياه �واملتعلق �السادس ��نما�ي ال�دف

�املائية �املوارد �تنمية �عن �ا��ديد �العال�� �تقر�ر�ا ��� �ت�،املائية �الذي �امل�شور �العال��موضوع �املياه �يوم ��� �توز�عھ من��،م

و�حذر�التقر�ر�من�. مية�املياه�الالزمة�لالحتياجات��ساسيةتد�ور�الظروف��س�ب��غ���املناخ،�مما�يؤثر�ع���توافر�ونوعية�وك

،�والذي���دف�إ���ضمان�2030أن�مثل��ذه�النكسة�يمكن�أن��عوق�ال�دف�السادس�من�خطة�التنمية�املستدامة�لعام�

اقم�تفأن�وا��دير�بالذكر� )7،�ص2020بنعبو،�( .الوصول�إ���مياه�الشرب�والصرف�الص���ل��ميع����غضون�عشر�سنوات

ال��ة�والغذاء�ما�يتعلق�بجميع�أ�دف�التنمية�املستدامة��خرى،�السّيما��إعاقة�تحقيقب��دد�أزمة�املياه�والصرف�الص���

  .واملساواة�ب�ن�ا���س�ن�والطاقة�و�غّ���املناخوالتعليم�

� �الرغ: 07ال�دف �ع�� �أنھ �املستدامة �التنمية �أ�داف �من �السا�ع �ال�دف �لت�بع �التقر�ر�ا��ديد �الذي�كشف �التقدم �من م

�سارعت�خطاه�خالل�السنوات�العشر�املاضية،�فإن�العالم�لن�يتمكن�من�تأم�ن�طاقة�حديثة�مستدامة�وموثوقة�بأسعار�

ق�تقدم�ملموس�نحو�بلوغ� .ما�لم�يتم��عز�ز�ا���ود�بدرجة�كب��ة�2030معقولة�ل��ميع�بحلول�عام� يقول�التقر�ر�إنھ�تحقَّ

��جائحة��ورونامختلف�جوانب�ال�دف�السا�ع�قب
ّ
��أنحاء�العالم����. ل�بدء�تف��ِ ومن�ذلك�حدوث�انخفاض�م��وظ����ش�َّ

�الك�ر�اء،� �توليد ��� �املتجددة �الطاقة �استخدام �ع�� ��قبال �وز�ادة �الك�ر�اء، �إمدادات �من �املحروم�ن �الس�ان عدد
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�الطاقة �استخدام �كفاءة ��� �. وتحس�نات �أنھ �قائمإال ��انت �ال�� �إطار�السياسات �جائحة�و�� �تف��� �بدء �قبل �أو�مزمعة ة

   (The world bank, 2020) .2030مليون���ص�محروم�ن�من�ا��صول�ع���الك�ر�اء������620ورونا،�سيظل��ناك�نحو�

 ةفضااإل �و . ال��ية كزراامل �� اء��ر كال لتوف��فة�ل�الت ورةسوم� ةموثوق دماتخ إ�� ةا��اج مدى ةا��ائح أبرزت ولقد

 ةستقصائيراسة�� الد شمل��ا ال��رافق�ال��ية�امل�ع�ر  أن تارةخم ةامين بلدان �� تأجر� ةاستقصائية�فت�دراسكش ذلك، إ��

 ع�� قدر��ا ع�� سلبيا ذلك و�ؤثرق�ساب ذارإن ون د ا�يك�ر�ال التيار عاانقط من �عا�ي م��ا رآخ�ا�عر  وأن اء،ك�ر�ال إ�� تقرفت

�القطاستجاب فضعت هذ� القصور  وأوجھ ة�ساسي ةال��ي دماتا�� ميتقد �مم�( . را�نةال ةال��ي ةزمأل ل الص�� اعة

 )12،�ص2020/07/22املتحدة،�

�عليق���شطة��قتصادية،�و�التا���دخل�أقل�ووقت�عمل� تمثل�أثر�جائحة��ورونا�ع����ذا�ال�دف�أساسا��� :08ال�دف�

  (United nations, 2020, P12) .أقل�و�طالة�للكث���من�امل�ن

 الرغم ع�� ةابقسال نواتسال �� عليھ �ان مما أبطأ دلعبم ينمو ،را�نةال ة�زم لقب ح�� ال��،عال دقتصا� �انفقد�

 المعال دفعتو  ،�عمقو  ةأفج يلھعط� إ�� دتأ ةا��ائح نكول .العمل�والبطالة ةتاجينإ تال دمع ع�� أتر ط ال�� �ناتسالتح من

 نخفاضا إ�� المالع ��ل�معالق�أسوا ل�اضت�ر �ع ال��سبوقة�امل غ�� ةدمالصدي�تؤ  أن عاملتوق ومن. ديقتصاكساد��ال إ��

 سأسا ع�� لعام مالي�ن 305 �عادل ماي�أ ،2020م�عا من ي�الثا�ع�الر  ��ل�مالع�ساعات عمجمو  �� ابتقر� ةاملائ �� 10,5 سبةب�

 املون عوال الرس��، غ�� عاطالق �� لماعوال ،طةواملتوس الصغ��ة اتسؤسة�املالصدم ذه��من رر�نضاملت أك�� و�ان. غر التف

  )13،�ص�2020/07/22مم�املتحدة،�( .ضطرابلال ضة�عر  �ك�� اعاتطالق مالوع يومي، جربأ املون عوال ،صا�ا� ا��مس��

 رتضوأ. �ورونا����فتل�قب ح�� العفراد�باطانخفض� قد ةالتحو�لي الصناعات مجال �� ال��الع النمو دلمع �ان :09ال�دف�

 وتور�د ال��الع يدالصع ��ة�عيمقللفة�يضامل�شطة�� لسالس ليعط� ��سب�ت�و�التحو�لية� بالصناعات �شدة ةئحا��ا ذه�

 افرسم بليون  1,5نالط��ا شر�ات رتخس أن عاملتوق ومن ا��ائحة، ذه� من �شدة ي ا��و  لالنق عاطق رر ضتكما�. املنتجات

� وأن ، 2020 معا �� و��ي�دجو  �الدوليةا��و� الرحالت مقاعد ةعستنخفض � بمقدار ة  ارةخس إ�� ديوتؤ  ابتقر� عا�أر ثالثة

  )14،�ص�2020/07/22مم�املتحدة،�( . سابقا ةعاملتوقجمالية�� ل�ال�شغي اتادبإير نة�مقار  ،دوالر�بليون  273 ا�قدر 

ة����استخفاف��و��دف�يمس��ل�أ�داف�التنمية�املستدامة،�ولعل�إحدى�النقاط�امل�مة�ال���عّر��ا�ا��ائح�:10ال�دف�

فع���س�يل�املثال،��سافر��ل�سنة�آالف�املزارعات�إ���الدول��ورو�ية�الغر�ية����. الدول�املتقدمة�بدور�العمال�امل�اجر�ن

� �لكسب �ا��صاد �عائال��ن�التعو�ضأوقات ��مر�. ال�س���إلطعام �الفرصة، ��ذه �من �ا��ائحة �حرم��م �فقد �السنة ��ذه أما

ومن�شأن��ذا�أن���دد��من�الغذا�ي�و�سلط�الضوء�ع���. و�ي�ن�عاجز�ن�عن�إنقاذ�محاصيل�مالذي�جعل�املزارع�ن��ور 

   .)2020رمضان،�( أ�مية���رة�العمالة�املوسمية

��وروناوأزم �النا أك�� رار ض�  شدبأ�تص�ب ة �بآو��د ا،وضعف�ار فق والبلدانس ��ش� ارةض�ثار د �خاص  أفقر ع��ل

� أوجھ حدة من وتز�د بي��ا يماوف البلدان لداخ ةالقائم ةميقعال واةساامل معد أوجھ عن شفتك �و�. البلدان  اواةساملعدم

  . ذه�

� �ر�سال رضالتح ىدأ :11ال�دف  ثقالوإ�دماتوا�� ة�ساسي لال�يا� يةافك موعد ق��ة،فال �حياء س�ان دعد ايدز ت إ��ع

 عجمي �� ق��ةفال �حياء س�ان من�ص�� بليون  من �أك� ع�� ةالوطأ شديدة ةا��ائح ون �وست ،ال�واء تلوث اقمفوت ل�ا،�ا�

 ات،فايالن ارةدإ م�عدام�نظا أوة�وقل املنازل، �� ةجار� مياهد�وجو  موعد ،قالالئ كنسالنقص��من�عانون� الذين الم،عال حاءنأ

�واكت �ومحدو  ،ماعال لالنق لوسائظاظ �فر دية �الكو  .ةالرسمي الرعاية�ال��ية قافر م إ�� ول صالو ص �ؤالء��من ونث���عمل

خطط�استجابة��إ��ة�حاجة�وثم. املدنق�غال مع�ا �ش�مل�عسب فقدانل �شدة ون عرضم مو� الرس�� غ�� عاطالق �� �انسال

  )16ص،�2020/07/22مم�املتحدة،�(. ل�ا يوالتصد ق��ةالف و�حياءة�شوائيعال �حياء �� ���فالتالت���ا بة�للتأ�عاجل
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� �: 13ال�دف ��ثار��يجابية �و� رغم �مؤقتة، ��ثار�لألسف ��ذه �إال�أن �واملناخ، �الب�ئة �ع�� ��ورونا ���ائحة حتباس�ا��لية

�ال�دف ��ذا �تحقيق ��� �التقدم �ع�� �ل��ائحة �السلبية �التداعيات �أ�م �ومن �مستمر�، �الدولية��ج��عليق�ا��راري تماعات

�باملناخ �واملحيطات�املتصلة �البيولو�� �بالتنّوع �ا��اصة �تلك �و . مثل � تأجيلتم �م�مة، �مناخية �مبادرات �شر�ات�كما ضغطت

ومّددت�املواعيد�ال��ائية�املمنوحة�للشر�ات�للوفاء�باملعاي���. ثات�نبعا ع���ا���ات�الناظمة�لتأخ���سياسات�خفض الط��ان

�مزارع وأّجلت البي�ية، �من �العديد �بناء ��� �با��ق �متعلقة �ال��مة�مناقصة �الشمسية �أو�تقليص��.الطاقة �توقيف وتم

 (Daniel Wilkinson, 2020) .ال��امات�العديد�من�الدول�فيما�يتعلق�بالب�ئة�واملناخ

� �ان�شار�املرض: 14ال�دف �ووقف �الناس �سالمة �ع�� �ل��فاظ �املنتجات �لبعض �اليومي ��ستخدام ��� �املفاجئة �الطفرة

�البالس �التلوث �مش�لة �تفاقم ��� �للمحيطاتسا�مت �خاصة �حوا��ف. �ي�ي �أن �املتوقع �املستخدمة،� %75 من ��قنعة من

النظر�عن��ضرار��غضو� .والنفايات��خرى�ذات�الصلة�با��ائحة،�ست�ت������مدافن�النفايات�أو�ستطفو�ع���سطح�البحار

� �يقدر فالبي�ية، �للب�ئة �املتحدة ��مم ����نامج �مجاالت ��� �املالية �وم�الت�لفة �بنحو�السياحة ��سماك  .مليار�دوالر�40صائد

  )�2020مم�املتحدة،�(

� �ندرة�ال : 17ال�دف ��س�ب �تحديا ��شكالن �املستدامة �التنمية �أ�داف �تنفيذ �و�عز�ز�وسائل �العاملية ��عز�ز�الشرا�ات �يزال

�التجار�ة، �والتوترات �املالية، �ا��. البيانات إ�� و�فتقار التكنولوجية، والعقبات املوارد �جديدةوتضيف �عراقيل  ع�� ائحة

 أك�� وخرج شديدة، وتقلبات كب��ة �سواق�املالية�العاملية�خسائر ش�دت ، �ورونا استمرار�ان�شار ومع .��داف طر�قة�تنفيذ

 ومن. ���ل�ع����طالق ا��ارج إ�� تدفق أك�� و�و تف����املرض، منذ الناشئة �سواق من رأس�املال دوالر�من بليون  100 من

�العاملية التجارة تراجع وقعاملت �لھ، ��شارة �سبق �كما �ت��اوح، � ب�سبة ��%32و�13ب�ن ��طراف� و�عز�ز. 2020سنة �عددية

 أنحاء جميع �� �ميعا�ل��ائحة�مشاركة� و�تطلب�الطا�ع�العال��. أي�وقت�م��� أ�مية�اليوم�من أك�� العاملية والشرا�ات

   .العالم

�30 ���تقلص��س�ثمار��جن���املباشر�ع���الصعيد�العال���ب�سبة�ت��اوح�ب�ن�أن�ت�س�ب�ا��ائحة�كذلك�املتوقع ومن

املنخفضة�الدخل�والبلدان�املتوسطة�الدخل�إ��� توقع�أن�ت��اجع�التحو�الت�إ���البلدانكما�ي�.2022-���2020الف��ة� %40و

   )22،�ص2020/07/22ة،��مم�املتحد(  .�س�ب�ا��ائحة 2020 عام �� ،%20بليون�دوالر،�أو�ب�سبة��445

 من�ا��انب��يجا�ي:  

� �إحدى��:09ال�دف �و�� �النقدية، �العملة �تداول �من �التقليل �خالل �من �ال�دف، ��ذا �ع�� �كب��ا �إيجابًيا
ً
�أثرا �ل��ائحة �ان

��لك��ونية �التحتية �الب�ية ��� �ابت�ار�وتطورات �إ�� �الف��وس، �النتقال �ال�امة �ا���ومية�. السبل �ا��دمات �دمجت وقد

  . ملحافظ��لك��ونية�بأنظم��ا�وتم�إلغاء�الرسوم�املفروضة�ع���تحو�ل��موال�لث���الناس�عن�استخدام��موال�النقديةا

�رئ�سًيا����جعل�املدينة�مستدامة�:��12داف�
ً
فخالل�ا���ر��ان�العمل�وكذلك�أغلب�الفعاليات�يتم�. �ش�ل�النقل�عامال

�. CO2ما�سا�م����التقليل��ش�ل�كب���من�انبعاثات����أرجاء�العالم��افة�ع����ن��نت�م
ً
و�ذا�يث�ت�أن�العالم�يبقى�منتجا

للبلدان�لوضع�خطط�ا�عاش��غ���أنماط��س��الك�و�نتاج�ملستقبل�و�ش�ل�الوضع�الرا�ن�فرصة�. عندما�ي�ون�أقل�حركة

  .مستدام

� �بر��:13ال�دف �اليوم �كما �طو�لة �ملدة �ال�وكب �يحتفل �لم �ال�واء �نقي �فيع �نظيفة، �ب�سبة��قدورئات ��نبعاثات انخفضت

���أك���ستة�معامل�ك�ر�ائية�منذ��%40كذلك�انخفض�استخدام�الفحم�ب�سبة�. �س�ب�توقف���شطة��قتصادية�25%

وع����عد�آالف��ميال����ال�ند��ان�التلوث�ال�وا�ي�منخفض�جًدا،�حيث��ان�باستطاعة�الناس�. 2019الر�ع��خ���لسنة�

وعليھ��ش�ل�ا��ائحة�نداء���وة�تار�خية�لألنظمة��قتصادية�الواقعة����. بال�ال�يمااليا�للمرة��و���لعدة�عقودرؤ�ة�ج

  )2020رمضان،�( .أزمات�للتوقف�عن�التلوث������اية�املطاف
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 وتوقف الص�� ا���ر ف��ة �� نفس�ا ع�� الدول  إغالق عن نتج ،ع���الطاقة�الطلب �� عال�� انخفاض ���يل تمقد�و 

 ع�� عالوة الني��وج�ن، أكسيد ثا�ي غاز مستو�ات انخفضت كما الفحم، معامل �� املنتجة الطاقة اس��الك وتراجع املصا�ع

   .مستو�اتھ أد�ى إ�� الصنا�� و�نتاج الك�ر�اء ع�� الطلب انخفاض �س�ب وذلك الكر�ون، أكسيد ثا�ي انبعاثات انخفاض

� �أ: 14ال�دف �ال�� �العوامل �ب�ن ��سماكمن �صيد �عمليات �تناقص ��� �املائية �الب�ئة ��� �إيجابيا �كمية�. ثرت �ثل�� �أن حيث

�فإجراءات� �السياحية، ��ماكن ��� �املتواجدة �تلك �و�خاصة �املطاعم �طرف �من �اس��الك�ا �يتم �سنو�ا �املصطادة �سماك

د�بكميات�كب��ة�وخاصة�توقيف�السياحة�من�معظم�الدول،�ولو��ان�ذلك��ش�ل�مؤقت،�سا�م����توقيف�عمليات�الصي

الذي�") اللمبوكة"أو�" (املا���ما��"لألنواع�السمكية�النادرة،�وال���عادة�ما�يتم�طل��ا�من�قبل�الزائر�ن��جانب�مثل�سمك�

�استوائية �والشبھ �البحار��ستوائية ��� �جعل�. �ع�ش �والذي �ا���ر�الص�� �كذلك �الوحيد، �الس�ب ��� �السياحة ول�ست

الطعام����امل��ل،���دف�حماية�أنفس�م�وأسر�م،�ما�جعل�معظم�املطاعم�تكثف�وتحسن�خدمات��الناس�يفضلون�تناول 

�ألزمات�اقتصادية�أك���
ً
�سب��ا�موجات�ان�شار�محتملة�قد�التوصيل�إ���املنازل�أو�تقرر�الغلق��ش�ل�مؤقت�أو���ا�ي،�تفاديا

  )2020رما�ي،�( .للف��وس

� �ا��مراء :15ال�دف �مؤشر�القائمة �س�1بلغ ��2020نة �قيمتھ  الطبيعية املناطق ع�� الضغط انخفاض عامليا،�0.73ما

 الصيد خالل من عل��ا الضغط تراجع �س�ب الفطر�ة ا��ياة تحسنو �.املناطق �ذه رواد أعداد انخفاض �س�ب واملحميات

املركز��حصا�ي�لدول�مجلس�( .وا��ركة التنقل تقييد �س�ب ال��ية ا��يوانات �� التجارة انخفاض يتوقع كما�.بموائل�ا والعبث

 )2020،�س�تم���العر�ي�التعاون�لدول�ا��ليج

دعا��م�ن�العام�لألمم�املتحدة�أنطونيو�حيث�السالم�والعدالة�واملؤسسات�القو�ة�أخذت�كذلك��ع�ن��عتبار،�: 16ال�دف�

د�حان�الوقت�لفرض�ا���ر�ع���ال��اع�لق" حيث�قال�. غوت���ش�إ���وقف�شامل�إلطالق�النار�ملدة�أسبوع�ن����مناطق�ال��اع

�ع���الكفاح�ا��قيقي����حياتنا
ً
وقد�لقيت�دعوتھ�آذاًنا�صاغية�لدى��عض�املقاتل�ن����أفغا�ستان�". املس���وال��ك���سو�ة

�واليمن �وأوكرانيا �وسور�ة �والسودان �ولي�يا �يدفع�. وال�ام��ون �قد �مما ��ورونا، �عن �نجمت �ال�� �العاملية �لل�دنة و�و�نجاح

  )2020رمضان،�( .باألطراف�املتصارعة�إلعادة�النظر����است�ناف�صراعا��ا،����ا���ن�الذي��ستطيع�فيھ�وقف�ا��ش�ل���ا�ي

�ضد�العوملة،�وإغالق�املجاالت�ا��و�ة�ل�ل�دولة،�وعدم�: 17ال�دف� ع���الرغم�من�أن�أزمة��ورونا�أحدثت�رد�فعل�قوي

ا�من�انتقال�العدوى�من�خالل�انتقال�رعايا�الدول�ال�����ا�استقبال�رعايا�الدول��خرى،�وإيقاف�الرحال 
ً
ت�السياحية�خوف

�م�افحة� �مجال ��� �ا����ات �لتبادل �قصوى �أ�مية �الدو�� �التعاون �إعطاء �ضرورة �ع�� �أكدت �إال�أ��ا �كث��ة؛ �إصابة حاالت

 )2020س��ج،�( .�مراض�والف��وسات�وما��ستجد�من�وسائل�للم�افحة�والعالج

  املناقشة�. 5

�شتمل�أ�داف�التنمية�املستدامة�السبعة�عشر�ع���معا��ة�املشا�ل�و�زمات�ال����عا�ي�م��ا�مختلف�دول�العالم�

وتفعيل�الت�افل�والتعاون�الدو���من�أجل�تحقيق�مستقبل�أك���استدامة،�ومنذ�اعتماد��مم�املتحدة�ل�ذه���داف�سنة�

،�باشرت�الدول�خطط�ا�لتنفيذ��ذه���داف،�ومحاولة��سراع�2030 و�ع�د�الدول�بالعمل�ع���تحقيق�ا�بحدود�سنة�2015

���ذلك،�ف�ناك�مجاالت�استطاع�العالم�أن�يحقق�ف��ا�تقدما�م��وظا�وأداء�جيدا�وأ�داف�أخرى�لم��ستطع�التغلب�ع���

ا��ماية�فرغم�أن�. ااملشا�ل�ال����عيق�تحقيق�ا،�باإلضافة�إ���عدم�ال��ام�عدد�من�القادة�وا���ومات�بتع�دا��م�بخصوص�

،��انت�من�ب�ن�أ�م�أ�داف�التنمية�املستدامة،�إال�أن�ال��ة��انت�أك���متضرر��جتماعية�وتحقيق�قدر�أك���من�املساواة

وأظ�رت��شاشة�كب��ة�غ���متوقعة�ع���املستوى�العال��،�كما�أن�التفاوت�ظل�قائما�ب�ن�الدول�وداخل��عض�الدول�أيضا�

ور�جائحة�ف��وس��ورونا�تفاقمت�املشا�ل�وابتعد�العالم�أك���عن�تحقيق�تلك���داف،�و�ات�أمر�إ���يومنا��ذا،�ومع�ظ�

                                                            
* 

  ) باالنقراض م�دد غ�� 1 – منقرضة 0(  ب�ن ���اوح،�و �نقراض خطر �� التغ�� يق�س �مراءا� القائمة مؤشر
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� �سنة �حدود ��� ���داف �تلك �حقق�ا��2030تحقيق �ال�� �امل�اسب ��� �خسائر�للعالم ��زمة ��ذه �عن �نتج �فلقد غ���ممكن،

  .خالل�العقود�السابقة����مجاالت�تنمو�ة�عديدة

ورونا�الفضل����اظ�ار�جوانب�القصور�وا��لل�العظيمة����خطط�ومسارات�تنفيذ�أ�داف�لقد��ان���ائحة�ف��وس��

التنمية�املستدامة�عامليا،�كما�أظ�ر�أن��ناك�مراكز�ضعف�أخرى�ذات�تأث���واسع،�لم�تدرس�بالش�ل�املطلوب،�و�ذا�ما�ظ�ر�

زمة�عاملية�مست��ل�ا��وانب�ال��ية�من�خالل�بدايتھ�كمرض����مدينة�واحدة����العالم�ليتحول��سرعة�إ���جائحة�وأ

�و�جتماعية � أي ة،مت�امل رشع السبعة املستدامة التنمية أ�دافو . و�قتصادية  نتائج ع�� سيؤثر ما مجال �� العملأن

  .�ان�ل�ذه�ا��ائحة�أثر�ع����ل��دف�من�تلك���داف�لذلك أخرى، مجاالت

� �سنة �ع���الفقر�بحدود �القضاء �مستحيال�2030ف�دف �إ��أصبح ��سبة�الفقر�عامليا �ارتفعت كن�يجة��%60 ،�حيث

أن�ينخفض�دخل�قرابة��2020اذ�من�املمكن����سنة�،�ةأث���ا��ائحة�ع���عدة�قطاعات��امالبطالة�ن�يجة�ت�الرتفاعمباشرة�

لك�ع���كما�أثرت�ا��ائحة�كذ. دوالر�يوميا�1.90مليون���ص�ا���أقل�من�حد�الدخل�الذي��عكس�الفقر�املدقع�والبالغ��90

مسا���تحقيق�ال�دف�الثا�ي،�فاألمن�الغذا�ي����ظل�جائحة��ورونا�يواجھ�تحديا�كب��ا�خاصة����ظل��غالق�العام����اغلب�

الدول�وتوقف��نتاج�و�عطل�سالسل��مداد،�حيث�أن�الدون�الفق��ة�وذات�الدخل�املنخفض�����ك���تضررا�وعرضة�

  .ألزمة�غذائية

��ا��ائحة�نظرا�لعالقتھ�املباشرة���ا،��و�ال�دف�الثالث،�حيث�ات���أن�أنظمة�الرعاية�وأ�م��دف�عكس�قوة�تأث�

�نقصا� �أظ�رت �كما �تحقيق�ا، �إ�� �املستدامة�أساسا ��س���أ�داف�التنمية �ال�� �عامليا�ال�توفر�ا��ماية��جتماعية ال��ية

�ال �ال��ك���ع�� �عدم �حول �أساسا �يتمحور �ال�دف، ��ذا �وفروع �قواعد ��� ��م�كب��ا ��انوا �الذين �ال��ة، �مجال ��� عامل�ن

�بال�سبة�لل�دف�الرا�ع�فلقد��ان�إلغالق�املدارس�وا��امعات�حول�العالم�. ا��نود�الفاعل�ن�وا��قيقي�ن�����ذه��زمة أما

������تأث��ا�سلبيا�ع���نتائج�التعلم،�وعمال�ع���امل�������تحقيق��ذا�ال�دف�ركزت�الدول�ع���أ�مية�توظيف�التكنولوجيا�أك

لذلك�س�سا�م�. فر�ل�م�سبل�الوصول�إ����ن��نتفقط�من�س�ان�العالم�تتو �%53.6العملية�التعليمية،�إال�أنھ�ات���أن�

�التعليم �ع�� �ا��صول ��� �باملساواة �يتعلق �فيما �الدول �ب�ن �الفجوة �توسيع ��� �الرقمية �املدارس�. الفجوة �توقف �سا�م وقد

�ال �ع�� �الضغط �ز�ادة ��� ��س�ب�ومراكز�الرعاية �كما �امل��ل، ��� �و�عليم�م ��طفال �رعاية �أعباء �ز�ادة �خالل �من �أك��، �ساء

�آثار� �من �ال��ية �الرعاية �مجال ��� �العامالت �ال�ساء �تضرر �إ�� �باإلضافة �عامليا، �املرأة �ضد �امل���� �العنف �تفاقم ا���ر���

�ذه��مور�أظ�رت�أن�العالم�. عاية�ال��يةمن�مجموع�العامل�ن����الر �%70وتبعات�جائحة��ورونا�باعتبار�م�يمثلن�حوا���

  .ال�يزال��عيدا�عن�تحقيق�ال�دف�ا��امس

أما�فيما�يتعلق�بال�دف�السادس،�فرغم�الدعوة�العاملية�للنظافة�وغسل�اليدين�لتفادي�ان�شار�املرض،�الزال�ملياري�

 �� �الص�� �الصرف �شبكة �من �محرومون �العالم �س�ان �ونصف �شرب، �مياه �ع�� �يحصلون �ال �كشفت�. من��ص كما

�لتوف��� �الت�لفة �منخفضة � �مصادر�آمنة �ا�� �ا��اجة �مدى �أبرزت �حيث �السا�ع، �ال�دف �تحقق �أ�مية �مدى �عن ا��ائحة

����املركز�ال��ية �البطالة. الك�ر�اء �معدالت �وارتفاع �من���شطة �الغلق�العام�����عليق�العديد و�و�ما�أضر�. كما��س�ب

�وت��ة �أك���من �وعطل �الثامن �عامليا�بال�دف �سالسل�. تحقيقھ ��عطيل ��� �و�س�ب �التحو�لية �بالصناعات �أضر�ذلك كما

وقد�ي�ون�أثر�ا��ائحة�ع���ال�دف�التاسع�إيجابيا�إ���حد�ما�فالتقليل�من�تداول�العمالت�. ��شطة�املضيفة�للقيمة�عامليا

نھ�رغم��ثر�العال���ل��ائحة�إال�أن�أثر�ا��ان�ومن�ا�����أ. النقدية�سا�م����تفعيل�ابت�ار�وتطو�ر�الب���التحتية��لك��ونية

�بي��ا . أقوى�ع������اص�والعائالت�والدول�الفق��ة�والضعيفة،�مما�كشف�عن�أوجھ�عدم�املساواة�داخل�الدول�وفيما

�عامليا �و�نتاج ��س��الك �أنماط �وع�� �املدن �استدامة �ع�� �كذلك �ا��ائحة �أثرت ��يج. وقد �التأث��ات �أ�م �من ابية�ولعل

�توقف�املصا�ع�ووسائل�النقل�املختلفة،� �الدفيئة��س�ب ��عدو ل��ائحة��و�ال��اجع�ال�ام�����سب�انبعاثات�الغازات �الذي
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رغم�أن��ذا��ثر�مؤقت�وقص����جل�إال�أنھ�يدفع�. منذ�ا��رب�العاملية�الثانية�اتالنبعاثلحسب�علماء�املناخ�أك���انخفاض�

ورغم�أن�ا��ائحة�سا�مت�كذلك����حفظ�املحيطات�. تداب���حازمة�وأك���جدية�����ذا�املجال�صناع�القرار����العالم�التخاذ

�حد�ما��س�ب�توقف�عمليات�النقل�والصيد�ف��ا،�إال�أن�سبل�التخلص�من�الكمامات�ومواد� والبحار�واملوارد�البحر�ة�إ��

كما�. ���مش�لة�التلوث�البالس�ي�ي����املحيطات�النظافة�ال���ارتفعت�كميات�اس��الك�ا�عامليا��س�ب�ا��ائحة،��ان�الس�ب

�ا��يوانات� ��� �التجارة �وانخفاض �الصيد �عمليات �ا���ر�وتوقف ��س�ب �ال��ية �ا��ياة �حفظ �ع�� �أثر�إيجا�ي �ل��ائحة �ان

�سالالت� �ا���ر�لصيد �فرصة �اغتنم �من �و�ناك �كذلك ��ثر��عت���مؤقتا ��ذا �غ���أن �النقل، �حركة �تقييد ��س�ب ال��ية

  .ل�قد�ت�ون�م�ددة�باالنقراضوفصائ

��س�ب� �املتحدة �لألمم �العام ��م�ن �ل�ا �دعا �ال�� �العاملية �فال�دنة �العال�� �السالم � �ع�� �أثر�م��وظ �ل��ائحة �ان

�ائحة�ضرورة�ا�وقد�أظ�رت�. إعادة�النظر����است�ناف�صراعا��م�إ���طراف�املتنازعة��سا�مت�إ���حد�ما����دفعا��ائحة،�

الدو������حل�املشا�ل�العاملية،�رغم�الندرة�املالية�ال���س�ب��ا�وما�ينجر�ع��ا�من�نقص��عانات�وتراجع��اون عاملشاركة�والت

  .�س�ثمار��جن��،�إال�أ��ا�أثب�ت�مدى�تأث���مش�ل����دولة�ما�ع���با���دول�العالم

 ا��اتمة�. 6

�جائحة��ورونا�ضغوط�كب��ة�ع���املستوى�العال���ن�يجة�آلثار  �ا�السلبية�ع���جميع�املستو�ات�مما�قلص�فرضت

� �حيث �و�جتماعية، ��قتصادية �التنمية �إنما�فرص �فحسب، �ال�شر�ة �ع�� �اقتصادية �تداعيات �ل�ا �ي�ون �لن �ا��ائحة أن

ستطال�آثار�ا�مجاالت�التنمية�ال�شر�ة��ساسية؛�ال��ة�والتعليم�واملستوى�املع�����ومتوسط�دخل�الفرد،�ما�من�شأنھ�

فرص�تحقيق�حيث�أن�أغلب��ذه�التداعيات��ان�ل�ا�أثر�مباشر�ع��� .أك���تراجع����التنمية�ال�شر�ة�ع����طالقأن�يولد�

أ�داف�خطة�التنمية�املستدامة�العاملية،�و�التا���فإن�ا��ائحة�زعزعت�استقرار�النمو��قتصادي�العال���وقادت�العالم�إ���

ملستدامة�من�خالل�تأث���ا�بداية�ع���ال��ة�وال���تمثل�أحد�أ�م���داف�الـ�أزمة�ر�ود�عال�����دد�نجاح�أ�داف�التنمية�ا

املوضوعة�من�طرف��مم�املتحدة�ثم�با�����داف،�و�الرغم�من��ل��ختالالت�ال���س�ب��ا�أزمة��ورونا�وال���ا�عكست��17

��جت �التنمية �النظر��� �إلعادة �قو�ة �دفعة �أعطت �إال�أ��ا �املستو�ات �جميع �وتأط���ع�� �رسم �وإعادة �و�قتصادية ماعية

��زمة ��عد �ملا �جديد �بنموذج �التنمو�ة �و�عز�ز�التضامن�. ��داف ��عز�ز��ستقرار�والنظام �إ�� ��زمة ��ذه �تؤدي �قد فيما

ملواج�ة�مخاطر�تواجھ�جميع�الدول،�و�و�ما�قد��سمح�بإعادة�النظر����مجموعة�من�السياسات�و�ولو�ات�و�كفل�ارساء�

   .ئز�ملجتمع�دو���متعاون�ولتحقيق�تنمية�مستدامة�تقوم�ع���تقاسم�املعرفة�والتكنولوجيار�ا

  :وقد�تم�التوصل�من�خالل��ذا�البحث�إ���جملة�من�النتائج�أ�م�ا

�ووضع� - �القادمة �للف��ة ��نفاق �أولو�ات �لتحديد �عاجلة �مسؤولية ��زمة ��ذه �ان��اء �عقب �ا���ومات �لدى سي�ون

 بل�إلنقاذ��قتصاد؛�2030فقط�إلنقاذ�اس��اتيجية�خطة�اقتصادية�ل�س�

�املتغ��ات� - �تضم�ن �وجب �و�التا�� �قبل، �عما �املستدامة �للتنمية �املطلوب �مقدار�التمو�ل �س��تفع ��ورونا �أزمة �عد

 ا��الية�وإيجاد�حلول�أك���فاعلية�لتنفيذ�أ�داف�ا�ومضاعفة�التمو�ل�ل��امج�ا��طة؛

�للعالم - �الفرصة ��ورونا �جائحة �لتحقيق��تفتح �جديد �طر�ق �إ�� ��زمة ��ذه �وتحو�ل �والتآزر �التضامن إلظ�ار�قيم

 ؛2030تنمية�املستدامة�بحلول�عام�أ�داف�ال

،�ذلك�أن�من�أ�م���داف�التنمو�ة� -
ً
�وثيقا

ً
��داف�التنمو�ة�السبعة�عشر�ومحار�ة�ف��وس��ورونا�مرتبطان�ارتباطا

 �ية�و�عز�ز�الرفا�ية�ل��ميع؛���ا��ماية��جتماعية�وع���رأس�ا�ضمان�حياة��
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- � �ايجابية�من�بي��ا��،أ�داف�التنمية�املستدامة���ائحة��ورونا�ع��بالرغم�من��ثار�السلبية �آثارا إال�أنھ��انت�ل�ا

املناخ�ع���و العملية�التعليمية�ال���ش�دت�مسا���قيمة�للتحول�الرق������التعليم،�باإلضافة�إ���استفادة�الب�ئة�

 ن�يجة�توقف�املصا�ع�واملركبات�والطائرات�عن�العمل؛�خفض�تلوث�ال�واء

�من� - ��زمات �ال�يتأثر�بحدوث �أك���مرونة �ونموذج �اس��اتيجية �يتطلب �املستدامة �التنمية �مسار�أ�داف الس���ع��

  .إعادة�التفك�������عر�ف�التنمية�املستدامة�ال����عمل�ع���رؤ�ة�أشمل�لأل�دافخالل�

  :ملتوصل�إل��ا�يمكن�تقديم�توصيات�أ�م�اومن�خالل�الدراسة�والنتائج�ا

�ا� - �إ�� �و �اجة �خطط �ديناميكية �آثار�أك���فعالية �ع�� ��وروناللتغلب �ف��وس �املتوسط�عامل�جائحة �املدى �ع�� يا

 .والطو�ل

 ؛مز�د�من�التعاون�والتضامن�الدولي�نا��رص�ع��� -

 ؛يق�أ�داف�التنمية�املستدامةالتمكن�أك����من�إدارة�املخاطر�وتأث���ا�ع���تحقع���الدول�العمل�ع��� -

 ؛دول الأوضاع��ل��تناسبالنظر����أ�داف�ومؤشرات�التنمية�املستدامة،�واختيار�أ�داف�ومؤشرات��ةعادا -

 .النفايات�خاصة�النفايات�الطبية�وا��طرة�ةدار ايجاد�سبل�أك���نجاعة�إل  -
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