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336 

حتمية�ما��عد�-نحو�التنمية�الواعية�باملخاطر�و�س�ثمار����بناء�القدرة�ع���الصمود����بلدان�املغرب�العر�ي

  )تصور�مق��ح( 19-جائحة�ف��وس�كورونا�كوفيد
 

Towards Risk-Informed Development And Investment In Building Resilience In The Maghred 
Countries-Deterministic After The Coronavirus Covid-19 Pandemic (Suggested Perception) 

 

 2،�كمال�شر�ط�1سفيان�خلو�

 sofyane.kheloufi@univ-tebessa.dz،�جامعة�العر�ي�الت����،�ت�سة،�مخ���الدراسات�البي�ية�والتنمية�املستدامة،�ا��زائر1
 cherykam@yahoo.fr،�ا��زائر مية�املستدامة،جامعة�العر�ي�الت����،�ت�سة،�مخ���الدراسات�البي�ية�والتن�2

  

 م��ص

�دفت��ذه�الدراسة�إ���البحث����إش�الية�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي����ظل�تف���� 

��وفيد ��ورونا �ف��وس ��19-جائحة �(املستجد �املخاطر�الو�ائية)2020سنة ���ذه �الواعية �نحو�التنمية �التوجھ �وحتمية ،�

� �جديد، �من �وتضرب �وتتحول �تظ�ر�وتتال��� �ال�� �خلصاملتأصلة ��دراسةال�ه�ذ�تحيث �أن �باملخاطر �الواعية�التنميةإ��

ع���الصمود�ومواصلة�الرحلة�نحو�املجتمعات��قدرة�سا�م�����عز�ز��مت�املة�ومتداخلة�والتنمية�املستدامة��ش�ل�آلية�عمل

� �ثقة �ب�ل �و� �التنمية ��قتصادية �النوا�� ��ةحافظوامل والبي�ية�جتماعية�� �وال�وارث��وارداملع�� �املخاطر�و�زمات �ظل ��

  .املتكررة

تج����ب�ئة�تنظيمية�و�عر�ف� :فقد�أوصت�الدراسة��عدد�من�التوصيات�من�أ�م�ا�املتوصل�إل��ا�نتائجالا�إ���واس�نادً 

خطط�ضمان�وجود�بلدان�املغرب�العر�ي،�مع�ع���مستوى�جميع��العمليات�الضرور�ة�لف�م�ا��د�من�مخاطر��و�ئة�العاملية

�إلدارة�املخاطر 
ً
وإعادة��السر�ع�محور�التعا���والعمل�أك���ع��،�لس�نار�و�ات�وتوقعات�مستقبليةوفًقا��مش��كة�بي��ا�مستقبال

 . �عد�انحصار�املخاطر�البناء

 .19-جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد�مستدامة،�تنمية�واعية،�قدرة�ع���الصمود،�مغرب�عر�ي،�تنمية: املفتاحيةال�لمات�
ABSTRACT 

This study aimed to investigate the problem of achieving the sustainable development goals in the 
countries of the Maghreb in light of the outbreak of the new Corona virus Covid-19 (year 2020), and the 
imperative of moving towards development aware of these inherent epidemiological risks that appear, 
fade, transform and strike again. This study concluded that risk-aware development and sustainable 
development constitute an integrated and interconnected mechanism of action that contributes to 
enhancing the resilience of societies and continuing the journey towards development with confidence in 
the economic, social and environmental aspects, and preserving resources in light of recurring risks, crises 
and disasters. 

And based on the findings, the study recommended a number of recommendations, the most 
important of which are: preparing a regulatory environment and defining the processes necessary to 
understand risk reduction of global epidemics at the level of all countries of the Maghreb, while ensuring 
that there are joint plans between them in the future to manage risks according to future scenarios and 
expectations, and work more on the axis of rapid recovery and rebuilding after the risks are confined. 
Keywords: Sustainable development, conscious development, resilience, Maghreb Arab, the Corona 
virus Covid-19 pandemic. 
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 املقدمة�. 1

� �سنة �ش�ر�د�سم���من ���اية �العالم �باغت �غفلة �ال�يؤمن���2019 �خاص �نوع �من �وال�بالتطور��عدوى ال�با��دود

املستجد�الذي�ظ�ر����مدينة��19-نھ�ف��وس��ورونا��وفيدا�عم�. والتقدم�وال�باألعراق�و�جناس،�عدو�ال�يري�بالع�ن�املجردة

وو�ان��الص�نية،�وما���إال�أيام�معدودة��ليع���حدد�ا�و�خ��ق�جل�قارات�العالم،�و�علن�عن�فرض�تفشيھ����ش�ل�جائحة�

مليون���ص�ع���العالم،�وأن�تفتك��33ما�يقارب���2020س�تم����25س�ث���أحد،�استطاعت�أن�تص�ب�لغاية�عاملية�ال��

ألف���ص،�حيث��انت�خالل��ذه�الف��ة���ل�من�الواليات�املتحدة��مر�كية�وال�ند�وال��از�ل�وروسيا��989بحياة�أز�د�من�

 .و�ولومبيا���ك���تضرًرا

الزالت�ا��ائحة�تفرض�منطق�ا����توجيھ�السياسات�العامة�للدول�وتحتم�عل��ا��2020ونحن�نق��ب�من���اية�سنة�

�حسب�إم�انيا��ا،�
ً

فرض�مجموعة�من��جراءات��ح��از�ة�ل��د�من�ان�شار�الف��وس�وال���ال�تختلف�كث�ً�ا�ب�ن�الدولة�كال

ص�بتوقيف�وسائل�النقل،�وال���وال���تتمحور�حول�فرض�إجراءات�ا���ر�الص���وغلق�ا��دود�وتجميد�تنقالت����ا

�الفق��ة� �الدول ��� �ال�شة �املجتمع �لطبقات �وخاصة �للمجتمعات � �عديدة �واجتماعية �اقتصادية �مشا�ل ��� �س�ب �انت

�من� �وا��د �مجتمعا��ا �ألفراد �املستدامة �للتنمية �مقبولة �مستو�ات �تحقيق �إ�� ��ساس ��� ��س�� ��انت �وال�� والنامية،

  .مستو�ات�الفقر�والتفاوت

  : إش�الية�الدراسة -

،�أو�كما�)17(أ�داف�التنمية�املستدامة�السبعة�عشر��2015اعتمدت�جميع�الدول��عضاء�����مم�املتحدة����سنة�           

ا�تحاول�جميع�البلدان��169و���تضم��–�عرف�أ�داف�التنمية�املستدامة�أو���داف�العاملية�كما�يطلق�عل��ا�أحياًنا�
ً
�دف

�ال �و�قاليم �سنة �بحلول �إل��ا �جر�ئة��2030وصول �بخطوات �اتخاذ�ا �ع�� �العزم �الدول �عقدت �حيث �تقدير، �أ�عد ع��

ومع��نطالق�����ذه�الرحلة�ا��ماعية�ش�د�العالم�. وتحو�لية�مطلو�ة��ش�ل�عاجل�لتحو�ل�العالم�إ���مسار�مستدام�ومرن 

��ذه �عطلت �ال�� �املفاجآت، �والصدمات �املفصلية �املحطات �من �من��العديد ��ك����شاشة �الدول ��� �والسيما املسا��،

�العاملية� �الب�ئة ��ذه �متغ��ات �مع �التأقلم �ع�� �قدرا��ا �ضعف �ن�يجة �و�ذا �والبي�ية، �و�جتماعية ��قتصادية الناحية

�اعات�ولعل�من�أبرز��ذه�الب�ئات�ال�شة�نجد�منطقة�املغرب�العر�ي،�وال����عا�ي�باألساس�العديد�من�املشا�ل�وال�. الشرسة

ال���تكبح�مساع��ا����الوصول�إ���أ�داف�التنمية�املستدامة�املرجوة،�وما�زاد��وضاع�تأزم�����ونة��خ��ة�ومع�مطلع�سنة�

فمن�خالل�. ،�وتأث��ا��ا�ع���عديد�املؤشرات��قتصادية�و�جتماعية�باملنطقة19-تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد�2020

�إش� �معالم �ت�بلور �سبق �التا��ما �املحوري �السؤال ��� �صياغ��ا �يمكن �وال�� �الدراسة �بلدان��:الية �تتعامل �أن �يجب كيف

�كوفيد �كورونا �ف��وس �مخاطر�جائحة �مع �العر�ي �نحو�تحقيق��19-املغرب �رحل��ا ��� �املخاطر�املتوقعة �و�ا�� املستجد

يت�ت�سيطھ�تم�صياغة��سئلة�الفرعية�ولإلجابة�ع���ال�ساؤل�الرئ�����و�غ؟�2030أ�داف�التنمية�املستدامة�بحلول�سنة�

  :التالية

  ما�املقصود�ب�ل�من�التنمية�املستدامة؟�التنمية�الواعية؟�القدرة�ع���الصمود؟���-

  ما���أ�داف�التنمية�املستدامة�لبالد�املغرب�العر�ي؟�-

- حة�ف��وس��ورونا��وفيدإ���أي�مدى�وصلت�بالد�املغرب�العر�ي����تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�قبل�تف����جائ��-

  ؟19

-� ��وفيد� ��ورونا �ف��وس �جائحة �أثار�تف��� �سنة��19-ما�� �العر�ي �املغرب �بالد ��� �املستدامة �التنمية �أ�داف �تحقيق ع��

  ؟2020
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����مواج�ة�ال��ديدات�واملخاطر��-
ً

كيف�يمكن�لبالد�املغرب�العر�ي�أن�تب���وع��ا�التنموي�و�عزز�قدر��ا�ع���الصمود�مستقبال

  ائمة�لالستمرار����رحل��م�نحو�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة؟الق

،�وال���من�شأ��ا��رتقاء�بالو���التنموي�19-ما�أ�م��ق��احات�ال����ست�تج�من�خطر�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد�-

�ت �نحو �رحل��م �ومواصلة
ً

�مستقبال �الصمود �ع�� �قدر��م �لتعز�ز �العر�ي، �املغرب �لبالد �التنمية�باملخاطر �أ�داف حقيق

  املستدامة؟

   :فرضيات�الدراسة�-

  :���ضوء�موضوع�الدراسة�واستجابة�ملتطلبات�تحقيق�أ�داف�ا�يمكن�صياغة�الفرضيات�التالية�

- حققت�بلدان�املغرب�العر�ي�مستو�ات�مقبولة�من�أ�داف�التنمية�املستدامة�قبل�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد��-

  ؛19

أثار�وخيمة�وسلبية�ع���مؤشرات�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي��19-حة�ف��وس��ورونا��وفيد�ان�لتف����جائ��-

  ؛2020خالل�سنة�

��وفيد�- ��ورونا �ف��وس �بخطر�جائحة �الو�� �ي�ون �أك���ع����19-قد �بقدرات �مستدامة �تنمية �أسس �بناء �إلعادة فرصة

؛
ً

  الصمود����بلدان�املغرب�العر�ي�مستقبال

   :ة�الدراسةأ�مي�-

�عد�تف����جائحة�ف��وس��2020تك�سب��ذه�الدراسة�أ�مي��ا�من�أ�مية�ما��ع�شھ�العالم�ك�ل�منذ�مطلع�سنة�             

��وفيد ��قتصادية�19- �ورونا �ا��ياة �مؤشرات �ع�� �وا���ر�الص�� �والغلق �الوقاية �وسياسات �إجراءات �خلفتھ �وما ،

��ساس�من�صراعات�تفاقمت�مع�ا��و�جتماعية����جل�دول�العالم،�والسيما ���املناطق�و�قاليم�ال�شة�وال����عا�ي���

���لة� �إ���تراجع �حتًما �وسيؤدي �املناطق، ���ذه �خطورة �ا��ائحة �تف��� �مع ��وضاع �زاد �ما �و�ذا معدالت�الفقر�والبطالة،

����التنمية�إذا�لم�تتخذ�التداب���الالزمة����الوقت�املناسب�من�قبل�ح�ومات��اتھ�الدو 
ً

ل،�لتعز�ز�قدرة�صمود�ا�مستقبال

  .ب�ئة�عاملية�شرسة�ت�بأ�بمخاطر�و�وارث�ك��ا�متجددة�وقائمة�دائًما�ع���غرار�املخاطر�الو�ائية

   :أ�داف�الدراسة�

  :��دف��ذه�الدراسة�إ��

 ع���الصمود؛��سليط�الضوء�ع����دبيات�النظر�ة�املتعلقة�بمواضيع�التنمية�املستدامة�والتنمية�الواعية�والقدرة�-

  محاولة�التعرف�ع���أ�داف�التنمية�املستدامة�لبالد�املغرب�العر�ي؛�-

-محاولة�تحديد�مستو�ات�تحقيق�بالد�املغرب�العر�ي�أل�داف�التنمية�املستدامة�قبل�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد��-

  ؛19

أ�داف�التنمية�املستدامة����بالد�املغرب��ع���تحقيق�19-محاولة�الكشف�عن�أثار�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد��-

  ؛2020العر�ي�سنة�

�ع����- �قدر��م �لتعزز �الواعية �مف�وم�التنمية �يت�نوا �العر�ي�أن �لبالد�املغرب �خاللھ �من �تصوري�يمكن �نموذج �بناء محاولة

����مواج�ة�ال��ديدات�واملخاطر�لالستمرار����رحل��م�نحو�تحقيق�أ�داف�التنمية�ا
ً

ملستدامة�بحلول�سنة�الصمود�مستقبال

  ؛2030

إم�انية�التوصل�إ���مجموعة�من�النتائج�ال���يمكن�من�خالل�ا�حث�بلدان�املغرب�العر�ي�ع���تب���الو���التنموي�لتعز�ز��-

؛
ً
  قدر��م�ع���الصمود�وإدارة�املخاطر�الو�ائية�لتذليل�ا�ع�اسا��ا�السلبية�ع���أ�داف�التنمية�املستدامة�مستقبال

  ظري ا��انب�الن. 2
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  :�ل�من�مفا�يم�التنمية�املستدامة�والتنمية�الواعية�والقدرة�ع���الصمود تناولت��ذه�الدراسة����جن��ا�النظري 

�من� تم��عر�ف�التنمية�املستدامة��عدة��عار�ف،�ولكن�التعر�ف��ك��: التنمية�املستدامة��1.2
ً

شيوًعا�واقتباًسا�واستعماال

واملعروف�أيًضا�باسم�تقر�ر� )Our Common Future(�و��عر�ف�مستقبلنا�املش��ك�قبل�املسئول�ن�والباحث�ن�واملختص�ن�

� �بأ��ا)Brundtland(  )1987(برونتالند �املستدامة �التنمية �عرف �والذي �ا��اضر�د: "، �احتياجات �تل�� �ال�� �التنمية ون���

�ا��اصة �احتياجا��م �تلبية �ع�� �القادمة ��جيال �بقدرة  World Commission on Environment and) "املساس

Development, 1987, p. 16).  خطة�التنمية��-و�ستدامة�����ساس�إلطار�العمل�العال���الرائد�اليوم�للتعاون�الدو���

تنطبق�ع���جميع�البلدان����جميع�أنحاء�العالم�ول�س�فقط�(SDGs)  وأ�داف�التنمية�املستدامة�-  2030املستدامة�لسنة�

ا���ومات�والشر�ات�واملجتمع�املد�ي��-و�تطلب�الوصول�إ�����داف�املسطرة�العمل�ع���جميع�ا����ات�� البلدان�النامية،

حقيق�مستقبل�أفضل�وأك����عت���أ�داف�التنمية�املستدامة�املخطط��سا����لتو  .و���اص�����ل�م�ان�ل�م�دور�يلعبونھ

استدامة�ل��ميع،�أل��ا�ت�ناول�التحديات�العاملية�ال���تواجھ�مختلف�دول�العالم،�بما����ذلك�الفقر�وعدم�املساواة�و�غ���

 (SD) و�قوم�مف�وم�التنمية�املستدامة .(Sustainable development, 2020) املناخ�والتد�ور�البي���والسالم�والعدالة

�ا �أر�انھ ���ع�� �املتمثلة ��ساسية �إطار�: لثالثة ��عت���بمثابة �وال�� ،� �البي�� �والتوازن ��جتما�� �و�ندماج النمو��قتصادي

  .(Savelyeva & Douglas, 2017, p. 219) بصفة�عامة إرشادي�وأسا����وموحد���ركة��ستدامة

�ا�     �الوضع �يفرض�ا �ال�� �القيود ��ع�� �املستدامة �التنمية �مف�وم �ع���وعليھ ��جتما�� �والتنظيم �للتكنولوجيا �ا��

وتلبية��حتياجات��ساسية�ل��ميع�� .املوارد�البي�ية�و�واسطة�قدرة�املحيط�ا��يوي�ع���امتصاص�تأث��ات�أ�شطة���سان

�عرضة� �ودائًما �حتًما �سي�ون �الفقر �فيھ �يتوطن �الذي �والعالم �أفضل، ���ياة �تطلعا��م �لتحقيق �ل�م �الفرصة وإتاحة

  .�ولو���وغ���ا�من�ال�وارث�واملخاطرلإلي

�الواعية�2.2 �: التنمية �سنة ��1987منذ �والتنمية �للب�ئة �املتحدة ��مم �تقر�ر���نة �صدور �املش��ك(ح�ن �بدأ�)مستقبلنا ،

�لتوف��� �املتوافرة �الطبيعية �للمصادر �الواعية ��دارة �ملفا�يم �إشارات �تتضمن �أ�عاًدا �يأخذ �املستدامة �التنمية مف�وم

جات��جيال�القادمة�وإعادة�تأ�يل�الب�ئة�املتد�ورة�ومحاولة��غي���نوعية�النمو��قتصادي،�ومعا��ة�مشكالت�الفقر�احتيا

�حماية� �ومتطلبات ��جتما�� �و�ندماج �النمو��قتصادي �ب�ن �التوازن �نحو�يحقق �ع�� ��ساسية ���سان �حاجات وسد

�التك �واستخدام ��نتاج �بتطو�ر�سبل �وذلك �بالب�ئةالب�ئة، �الرفيقة �فناء�و . نولوجيا �حول �العلماء �توقعات �اليوم تتضارب

ا���س�ال�شري�قبل���اية��لفية�الثالثة،�و�ش��ط�املتفائلون�م��م�تطو�ر�و���متقدم�باملخاطر�املحدقة�و�شروط�التنمية�

  :)2017دية،�أبو�( وما�يلزم�لتحقيق�ذلك�متطلبات�كث��ة�يمكن�ذكر��عض�ا�باختصار�فيما�ي��. املستدامة

تحصيل�املعرفة�العلمية�ال�افية�ملراقبة�الظوا�ر�الطبيعية�وف�م�ا�وتفعيل�علوم�الب�ئة�للت�بؤ�بآثار�ا�ومحاولة�التخفيف� -

  .م��ا�وإيجاد�ا��لول�ا��ذر�ة�املستدامة�ل�ا

  .اه�مواقف�بي�يةتوافر��امش�من�ا��ر�ة�الذي�من�شأنھ�السماح�للشعوب�بتغي���أك���ايجابية����سياسات�دول�م�تج -

  .اتخاذ�مواقف�أخالقية�حازمة�تجاه�اجتناب�إ��اق��ذى�بالب�ئة�العاملية�واختيار�مصادر�الوقود��نظف�-

النظر�إ���ا��قيقة�بوصف�ا��س�ية��ي�تق��ب�الشعوب�من��عض�ا��عًضا�بالرغم�من�اختالف�ا،�وذلك��ي�تنظر�إ���تار�خ�ا� -

�عاًما ��شرً�ا �نتاًجا �بوصفھ �أعراق�م�املش��ك �تنوع �ع�� �ل��ميع ا
ً
�مش��� �مص�ً�ا �بوصفھ �مستقبل�ا �إ�� �تتطلع ��ي �وكذلك ،

  .وثقافا��م

إطالق�حمالت�توعية�و�عليم�ممن��ة�تبدأ�مع�والدة�الطفل�فالب�ت�فاملدرسة�فا��امعة�فم�ان�العمل،�و�حيث�ال�تنقطع� -

  .أوصال�ا������ظة�من�ال��ظات
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حيث�يتعرض�ال�شر����جميع�أنحاء�العالم�بصورة�. وا��وع�دون�خلق�سبل�ع�ش�مرنةيمكن�القضاء�ع���الفقر� وال���������

�وال�وارث �و�زمات �للمخاطر�الطبيعية �أمد�ا-م��ايدة �طال �ال�� �و�زمات ��سواق �وصدمات �والصراعات، ��و�ئة . مثل

اطر�ال�وارث،�و�زمات�ل�س�ل�ا�تأث���و�عز�ز�أنظمة�التحذير�املبكر�وا��د�من�مخ .والتأ�ب���االت�الطوارئ�أمر�حيوي�اليوم

�لبنا��ا �سنوات �اتخذت �ال�� �و�قليمية �املحلية �التنمية �وم�اسب �الع�ش �سبل �تقوض �أيضا ��� �بل �وقص���املدى،  فوري

(Food and Agriculture Organization of the United Nationsm, 2020) .  

�قال �الصدد ��ذا �غوت���ش " و�� �العام" أنطونيو� ��سونامي���م�ن �بأمواج �للتوعية �العال�� �اليوم ��� �املتحدة لألمم

� �لـ �" :2019نوفم����05املوافق �املستدامة �التنمية �أ�داف �لتحقيق �ج�ودنا ��� �املخاطر�حاسًما �من �ا��د ���� .سي�ون وإن��،

��لتحقيق�التنمية�اليوم�العال���للتوعية�بأمواج��سونامي،�أ��ع�ا���ومات�والسلطات�املحلية�وصناعة�البناء�ع���الس�

   .(António Guterres, 2019) "الواعية�باملخاطر�و�س�ثمار����بناء�القدرة�ع���الصمود

� �أّن �القول �يمكن �����التنميةوعليھ، ��سا�م �ترابطية، �مت�املة �واعية �عمل �آلية ��ش�ل �املستدامة �والتنمية الواعية

��قتصاد �النوا�� ��� �املحلية �املجتمعات ��� �موارد�م��عز�ز�التنمية �ع�� �تحافظ �بدور�ا �وال�� �والبي�ية، �و�جتماعية ية

  .الطبيعية����ظل�ب�ئة�متقلبة�خطرة

�الصمود�3.2 �ع�� �ال�وارث :القدرة �من �ل��د �الدولية �املتحدة ��مم �إس��اتيجية �حسب �الصمود �ع�� �القدرة قدرة�: "�ع��

خطار�وامتصاص�ا�واس�يعا��ا�والتعا���م��ا����الوقت�منظومة�أو�تجمع�عمرا�ي�أو�مجتمع�معرض�لألخطار�ع���مقاومة�آثار�� 

مكتب��مم�املتحدة�ل��د�( "املناسب�و�األسلوب�الفعال،�بطرق�م��ا�حفظ�وترميم�م�شآتھ�ووظائفھ��ساسية�الضرور�ة

ول�من��عز�ز�عملية�التح: "برنامج��مم�املتحدة��نما�ي�ع���أ��ا و�عرف�ا�أيًضا. )03،�صفحة�2017من�مخاطر�الكوارث،�

�م��ا �والتحول �م��ا �والتعا�� �الصدمات�وإدار��ا �توقع �ع�� �الناس�واملجتمعات�والبلدان و���الطر�قة�املعروفة�باسم�-" قدرة

�نحو�أفضل �ع�� �البناء �". إعادة �ع���الصمود�بأ��ا �القدرة ��غ���املناخ ��شأن �ا���ومي�الدو�� �يصف�الفر�ق مقدار�"���ح�ن

قدرة�"و�عرف�ا�أيًضا�وزارة�التنمية�الدولية�ال��يطانية�بأ��ا�". ما�أن�يمر�بھ�دون��غي���حالتھ�العامة�التغ���الذي��ستطيع�نظام

البلدان�واملجتمعات�و�سر�ع���إدارة�التغي��،�من�خالل�ا��فاظ�ع���مستو�ات�املع�شة�أو�تحو�ل�ا�ملواج�ة�الصدمات�أو�

  .(Jaspreet, 2013) "دون�املساس�بآفاق�ا�ع���املدى�الطو�ل... الضغوط�

�أن��عز�ز�������
ً
كما�أن�التخطيط�لبناء�القدرة�ع���الصمود��و�مبادرة�تتطلب�العديد�من�ا���ات�الفاعلة،�كما��ع���أيضا

ل�ذه��سباب�يجب�أن�ي�ون�ال�دف�إشراك�و  .القدرة�ع���الصمود�قد��عزز��ش�ل�غ���مباشر�العديد�من�القدرات��خرى 

املص��ة،����أك���عدد�ممكن�من�القطاعات،�والتأكد�من�دراسة��ذا�املن���من�خالل�التجارب��أك���عدد�ممكن�من�أ��اب

 International Labour) و��دف�التوجھ�نحو�بناء�القدرة�ع���الصمود�باألساس�إ�� .(United nations, 2020) املش��كة

Organization, 2016):  

  .ادة��عتماد�ع���الذات�اقتصادًيا�و�عز�ز��ندماج��جتما��تحس�ن�قدرة�املجتمعات�ع���إدارة�املخاطر�لز� -

-�� �وتلبية�إ�شاء ��جتما�� �العقد �و�ناء �ا��دمات �تقديم �مجال ��� �للمساءلة �وتخضع �والفاعلية �بالتجاوب �ت�سم مؤسسات

  .�حتياجات�املجتمعية�املحددة

  .صمود�و�عتماد�ع���الذات�اقتصادًياتحس�ن�سبل�ع�ش�الس�ان�و�صول��نتاجية�لتعز�ز�القدرة�ع���ال -

  .استفادة�املجتمعات�من�الفرص�املحسنة�و�ك���استدامة�لتأم�ن�سبل�الع�ش -

  .شب�ات�غ���رسمية��عزز��ندماج�والتماسك��جتما���ع���ا��وار�املجتم���وتقديم�ا��دماتإ�شاء��-

  .جال�تقديم�خدمات�أساسية�محسنة�وتلبية�أولو�ات�ا��م�ور تمك�ن�م�ام�السلطات�املحلية�وتمو�ل�ا�و�عز�ز�قدر��ا����م -

  .ز�ادة�قدرة�ا���ات�الفاعلة�و�عز�ز�الشراكة�مع�القطاع�ا��اص�لتعز�ز�العمل�ا��ما���وتقديم�املساعدات�و�عز�ز�التعا�� -
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ولك��ا�باألحرى�عملية��والقدرة�ع���الصمود�ال��ع���فقط�القدرة�املباشرة�ع����ستجابة����مواج�ة�أحداث�سلبية،�������

��عد�ا �وفيما �و�ستمر�خالل�ا �املش�لة �وقوع �قبل �تبدأ �إيجا�ي ��ساس�.  تكيف ��� �يمثل �الصمود �ع�� �القدرة �ن�� �أن كما

�املخاطر� �عن �ينجم �الذي �التنمية ��� �الشديد �التد�ور �من �وا��د �الطو�ل ��جل �ع�� �التنمو�ة �املك�سبات ���ماية محاولة

�و�زمات  .(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2012, p. 11) وال�وارث

حيث�أن�التداخالت�الرامية�إ����عز�ز�القدرة�ع���الصمود���دف�إ���معا��ة��سباب�ال�امنة�وراء�مواطن�الضعف���دف�

�ال�� �الصمود، �ع�� �القدرة ��� �ا��اد �السقوط �شدة �وتخفيف �وتقليص �التنمية، �وال�وارث��حماية �املخاطر�و�زمات �سب��ا

واملجتمعات�القادرة�ع��� ).1ملز�د�من�املعلومات�ينظر�امل��ق�رقم�( و�عز�ز�العودة�إ���ا��الة��و����عد�املخاطر�والشدائد

�ال�� �املجتمعات ��� �اليوم  ,International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) الصمود

2012, pp. 17-25)  :  

�عن�ت -
ً

�فضال �م�ارات�جديدة ��علم �و�مكنھ �ورصد�ا، �املخاطر�وإدارا��ا �تقييم �ع�� �ولديھ�القدرة �ال��يحة، �باملعرفة تمتع

  .التطو�ر�باالستفادة�من�ا����ات�القديمة

  .مجتمعات�منظمة�ولد��ا�القدرة�ع���تحديد�املشا�ل�و�عي�ن��ولو�ات�والتصرف�بناًءا�ع���ذلك -

  .ات�تنخرط����وضع�سياسة�محلية�ل��د�من��خطارمجتمع -

  .مجتمعات�مرتبطة�بالعالم�ا��ار���ولد��ا�عالقات�مع�أطراف�خارجية�توفر�لھ�ب�ئة�دعم�أوسع -

  .مجتمعات�تحظي�بب�ئة�أساسية�وخدمات،�ولد��ا�نظام�قوي�للمساعدة�ع���التخفيض�من�وطأة�املخاطر -

  .ا�طائفة�واسعة�من�فرص�التوظيف�والدخل�وا��دمات�املاليةمجتمعات�لد��ا�فرص�اقتصادية،�ولد�� -

  .للتغي��) بصورة�إس�باقية(مجتمعات�مرنة،�ولد��ا�القدرة�ع���قبول��عدم�التيقن�و�ستجابة��-

  .مجتمعات�يمك��ا�إدارة�ثرواتھ�الطبيعية�وتقدر�قيم��ا،�و�ستعطون�حماي��ا�و�عز�ز�ا�وا��فاظ�عل��ا -

��مو ����������� �صرح �املتحدة �لألمم �العام �مون "�ن ��ي �" بان �سنة �أنھ���2012 �الصدد ��ذا ���
ً

��ل�" قائال �ع�� ي�ب��

حيث�ت�س�ب�املخاطر�وال�وارث����خسائر�سنو�ة��"�س�ثمارات�املواج�ة�للتنمية�املستدامة�أن�تكون�ع���دراية�باملخاطر

� ��314تقدر�بحوا�� �ي�تكس �مما �فقط، �القائمة �الب�ئة �دوالر��� �آفاق�مليون �و�عرقل �املتضررة �البلدان ��� �التنمية بم�اسب

وعليھ�يجب�أن�ي�ون�ا��د�من�ا��اطر�جزًءا�ال�يتجزأ�من�التنمية�املستدامة�املحلية،�لذا�سوف�. تحقيق�التنمية�املستدامة

�� �و�ستمرار�ة �املستدامة �التنمية �وتحقيق �الصمود �ع�� �القدرة �املخاطر�و�ناء �من �ا��د ��س�ثمار��� قتصادية�يضمن

للمجتمعات�ا��ضر�ة،�كما�سيؤدي�إ���تحقيق�املز�د�من�الثقة�لدي�املس�ثمر�ن�من�القطاع�ن�العام�وا��اص����املؤسسات�

�الكث���من�. ا���ومية �الحتياجات �الوقت �ذات ��� �تناول�ا �عند �أك���جاذبية �الشاملة �مخاطر�ال�وارث �تص���إدارة كذلك،

و�وجھ�عام�ت�سم�ا��وافز�املتعلقة�بإدارة�املخاطر�باملز�د�من�القوة�عندما��سا�م��أ��اب�املص��ة�وأوليا��م�التنافسية،

�و�قتصادية ��جتماعية �الرفا�ة �مستوى �من �تحس�ن ��� �نحو�م��وظ �صغ��ة�. ع�� �املتكررة ��خطار�وال�وارث �تؤدي فقد

� �املجتمعات �لعمل �البالغة �املقاطعة �إ�� �الفردية �ا��ادة ��ثر�و�حداث �من�ومتوسطة �ا��د �يتطلب �لذلك �الع�ش، وسبل

مكتب��مم�املتحدة�ل��د�من�مخاطر�الكوارث،�( املخاطر�نظرة�طو�لة��مد�إ���جانب�وجود�ال��ام�سيا����قوي�تجا��ا

 .)19،�صفحة�2018

  من��ية�الدراسة. 3

��عرض�من��ية��عد�التطرق�ملختلف�املفا�يم�املتعلقة�بموضوع�الدراسة��ش�ل�مختصر،�س�تطرق�����ذا�ا��زء�إ�

  :،�وذلك�وفق�العناصر�التاليةالدراسة

  :تتمثل���: حدود�الدراسة1.3
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و���سنة�الشروع����تنفيذ�برنامج�تحقيق���2016غطي��ذه�الدراسة�الف��ة�الزمنية�املمتدة�من�سنة��:ا��دود�الزمنية -

  .���العالم�19-رونا��وفيدوتف����ا��ائحة�الو�ائية��و �2020أ�داف�التنمية�املستدامة�العال���إ�����اية�سنة�

�امل�انية - �لي�يا�: ا��دود �تو�س، �املغرب، �ا��زائر، �من ��ل ��� �املتمثلة �العر�ي �املغرب �بلدان �التطبيقية �الدراسة تمس

 .ومور�تانيا

جاءت��ذه�الدراسة�ل�سلط�الضوء�ع���مدى�تحقيق�بلدان�املغرب�العر�ي�أل�داف�التنمية�املستدامة�: ا��دود�العلمية -

القضاء�ع���الفقر،�القضاء�التام�ع���ا��وع،�ال��ة�ا��يدة�والرفاه،�التعليم�ا��يد،�املساواة�: واملتمثل���) 17(العاملية�

�الصناعة� �ونمو��قتصاد، �الالئق �العمل �و�أسعار�معقولة، �نظيفة �طاقة �ال��ية، �والنظافة �النظيفة �املياه �ا���س�ن، ب�ن

� �أوجھ �من �ا��د ��ساسية، �و�نتاج�و�بت�ار�وال�يا�ل ��س��الك �مستدامة، �محلية �ومجتمعات �مدن �املساواة، عدم

املسئوالن،�العمل�املنا��،�ا��ياة�تحت�املاء،�ا��ياة����ال��،�السالم�والعدل�واملؤسسات�القو�ة،�عقد�الشرا�ات�لتحقيق�

 .2020مع�مطلع�سنة��19- وذلك�قبل�و�عد�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد. ��داف

�نظري��:الدراسة من���2.3 ���انب �التطرق �خالل �من �وذلك �التحلي��، �الوصفي �املن�� �ع�� �الدراسة ��ذه ��� ��عتماد تم

�بجائحة� �والتعر�ف �باملوضوع�لضبط�ا �املتعلقة �ع���الصمود �املستدامة�والتنمية�الواعية�والقدرة �من�التنمية �عر�في�ل�ل

التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي�قبل�و�عد�تف�����ثم�تحليل�واقع�تحقيق�أ�داف،�ومن�19- �ورونا��وفيدف��وس�

��وفيد ��ورونا �الو�ائية �أساس�ذلك�. 19-ا��ائحة �ع�� �تصور �و�ناء ���داف ��ذه �ع�� �عن�ا��ائحة ��ثار�الناجمة لتحديد

����بلدان�املغرب�العر�ي�و�ناء�قدرات�مستدامة�واعي
ً

  .ة�وأك���صموًدال��د�من�املخاطر�الو�ائية�ع���التنمية�مستقبال

�املستخدمة. 3.3 �و�دوات �تقييم��:الطر�قة ��� عتمد
ُ
�ا �حيث �العر�ي، �املغرب �بلدان �مستوى �ع�� �الدراسة ��ذه �إجراء تم

��وفيد ��ورونا �ف��وس �جائحة �تف��� �الدول�قبل ���ذه �املستدامة �تحقيق�أ�داف�التنمية �( 19-مستوى �سنة ،�)2019لغاية

�ا �عن �صادرة �تقار�ر�عاملية �تم�باستقراء �حيث �املستدامة، �التنمية �أ�داف �تحقيق �مستو�ات �ت�بع ��� �املختصة ل�يئات

ع����ذه��19- �ستعانة���ذه�التقار�ر����قراءة��ذه�املؤشرات�ومقارن��ا،�كما�تم�استقراء�أثار�جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد

�من�سنة�
ً
ذج�تصوري�لتخفيف�من�أثار�املخاطر�باإلضافة�إ���تقديم�نمو . ��2020داف�ع���املدى�املتوسط�والطو�ل�بدأ

  .2030الو�ائية�ع���رحلت�بلدان�املغرب�العر�ي�نحو�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�

  نتائج�الدراسة. 4

  :يمكن�تقسم�ا�كما�ي��

  :19-واقع�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي�قبل�تف����جائحة�ف��وس�كورونا�كوفيد�1.4

�تقر� �حسب �لسنة �العر�ية �املنطقة ��� �املستدامة �التنمية �أ�داف �متا�عة �املغرب��2019ر�مؤشر�ولوحات �بلدان فإن

�التنمية� �مؤشر�أ�داف ��� �مقبولة �درجات �حققت �ومور�تانيا �ولي�يا �وتو�س �ا��زائر�واملغرب �من ��ل ��� �واملتمثلة العر�ي

  : ���ذلكع���العموم،�وا��دول�أدناه�يو �2019املستدامة�لغاية���اية�سنة�
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  2019تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي���اية�سنة�: 1ا��دول�

 مور�تانيا *لي�يا املغرب تو�س ا��زائر البيان

 52,75 53,9 65,33 65,77 66,69 2019درجات�مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�العاملية�لسنة�

 15 14 04 03 01 دامة�عر�ًيا�ترت�ب�ت�درجات�مؤشر�أ�داف�التنمية�املست

Source : (Luomi, Fuller, Dahan, Lisboa Båsund, de la Mothe Karoubi, & Lafortune, 2019, p. 08) 

من�خالل�ا��دول�أعاله�يت���أن�بلدان�املغرب�العر�ي�حققت�درجات�حسنة����مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�

�ا��زا: ،�وفق�ال��ت�ب�التا��2019لسنة� �. 65,77املغرب�بـ. 66,69ئر�بـ �. 65,33تو�س�بـ �. 53,90لي�يا�بـ رغم�. 52,75مور�تانيا�بـ

  . وجود�تفاوت�بي��ا،�نظر�لألزمات�والصراعات�ال���عش��ا�و�ع�ش�ا�املنطقة�مؤخًرا

� �رقم �ال�دف ��� �العر�ي �املغرب �لبلدان ��ك���تحدًيا �الثالثة �املستدامة �التنمية �أ�داف ��انت �أ�02وقد �داف�من

واملتمثل����القضاء�ع���ا��وع�وتوف����من�الغذا�ي�والتغذية�املحسنة�و�عز�ز�الزراعة�املستدامة،�) 17(التنمية�املستدامة�

املتمثل�����عز�ز��08املتمثل����تحقيق�املساواة�ب�ن�ا���س�ن�وتمك�ن��ل�ال�ساء�والفتيات،�وال�دف�رقم��05وال�دف�رقم�

حيث�حققت�. لشامل�ل��ميع�واملستدام،�والعمالة�ال�املة�واملنتجة،�وتوف���العمل�الالئق�ل��ميعالنمو��قتصادي�املطرد�وا

� ��08 -05 -��02داف �ومور�تانيا �تو�س �لي�يا، �املغرب، �ا��زائر، �من ��ل ��� �حمراء �ينظر�(إشارات �املعلومات �من ملز�د

  ). 3امل��ق

ان�املغرب�العر�ي�توصلت�إ���نتائج�أفضل����تحقيق�ثالث�وع���الرغم�من�أن�التحديات�ال�تزال�قائمة،�إال�أن�بلد

�بالب�ئة �املتعلقة �املستدامة �التنمية �أ�داف �من �: أ�داف �رقم �لتغ����13ال�دف �للتصدي �عاجلة �إجراءات �اتخاذ ��� املتمثل

� �رقم �وال�دف �وآثاره، �ع�15املناخ �و�عز�ز�استخدام�ا �وترميم�ا �ال��ية ��ي�ولوجية �النظم �بحماية �نحو�مستدام،�املتعلق ��

وال�دف�رقم�. وإدارة�الغابات�ع���نحو�مستدام،�وم�افحة�الت��ر،�ووقف�تد�ور��را���،�ووقف�فقدان�التنوع�البيولو��

17�� �املستدامة �التنمية �تحقيق �أجل �من �العاملية �الشراكة �وت�شيط �التنفيذ ��عز�ز�وسائل ��� �املعلومات�(املتمثل �من ملز�د

  ).3ينظر�امل��ق

�و�ش��  �وتو�س���ذا، �املغرب ��� �املستدامة �التنمية �أ�داف �من ��دف�ن ��� �تصاعدي �اتجاه �إ�� �املؤشرات اتجا�ات

وال�دف�. املتمثل����ضمان�توافر�املياه�وخدمات�الصرف�الص���ل��ميع�وإدار��ا�إدارة�مستدامة�6ومور�تانيا،�و�ما�ال�دف�

كما�تتد�ور��تجا�ات�����ل�من�مور�تانيا�ولي�يا��شأن�. ثارهاملتعلق�باتخاذ�إجراءات�عاجلة�للتصدي�لتغ���املناخ�وآ�13رقم�

�رقم �املستدامة �التنمية �و�عز�ز�الزراعة���02دف �املحسنة �والتغذية �الغذا�ي �وتوف����من �ا��وع �ع�� �بالقضاء املتعلق

� �رقم �ال�دف ��شأن �وتو�س �ولي�يا �مور�تانيا �من ��ل ��� ��تجا�ات �تتد�ور �كما ���11املستدامة، �املدن�املتمثل �جعل �

�15و���املغرب�تد�ور����اتجا�ات�ال�دف�رقم�. واملستوطنات�ال�شر�ة�شاملة�ل��ميع�وآمنة�وقادرة�ع���الصمود�ومستدامة

�نحو�مستدام �ع�� �و�عز�ز�استخدام�ا �وترميم�ا �ال��ية ��ي�ولوجية �النظم �حماية ��� �اتجا�ات�. املتمثلة ��� �تد�ور �لي�يا ��

ال���يع�ع���إقامة�مجتمعات�مسالة�ال���مش�ف��ا�أحد�من�أجل�تحقيق�التنمية�املستدامة،�املتمثلة�����16ال�دف�رقم�

�جميع� �ع�� �ل��ميع �وشاملة �للمساءلة �وخاضعة �فعالة �مؤسسات �و�ناء �العدالة، �إ�� �ا��ميع �وصول �إم�انية وإتاحة

رب�وتو�س�املتمثل�����عز�ز�وسائل�����ل�من�مور�تانيا�واملغ����17ح�ن���ل�تد�ور����اتجا�ات�ال�دف�رقم�.  املستو�ات

  ).4ملز�د�من�املعلومات�ينظر�امل��ق(. التنفيذ�وت�شيط�الشراكة�العاملية�من�أجل�تحقيق�التنمية�املستدامة

  

ا�كب�ً�ا�ب�ن��داء�الك���أل�داف�التنمية�املستدامة�ب�ن�بلدان�املغرب�العر�ي،�حيث�
ً
وا��دير�بالذكر��نا،�أن��ناك�فرق

�من ��ل ��تتقارب �وتو�س �املؤشر�(ا��زائر�واملغرب �ع�� �66,69الدرجة ،65,77� �التوا���65,33، �لي�يا�) ع�� �من ��ل وتتخلف
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،�و�ذا�سي�ون�لھ�حتًما�أثر�سل���ع���مستو�ات�تحقيق�أ�داف�)53,90�،52,75الدرجة�ع���املؤشر�(ومور�تانيا�عن�الركب�

 
ً

  .التنمية�املستدامة�ك�ل�ببالد�املغرب�العر�ي�مستقبال

���مقابل�التأث��ات�املحتملة��عد�تف�����2020توقعات�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����الوطن�العر�ي�سنة�.  2.4

  :  19-جائحة�ف��وس�كورونا�كوفيد

من�الف��وسات�التاجية�و���عائلة�ف��وس�كب��ة��س�ب�أمراض�ت��اوح�من�نزالت�ال��د��19- �عت���ف��وس��ورونا��وفيد�������

،��ان�اسمھ����SARS-CoVو�Mers-CoVإ���حاالت�أك���خطورة�مثل�) ات�املوسمية����ف��وسات�تاجية�عض�الف��وس(

� � nCoV-�2019صل ��ن �عليھ ��و�SARS-CoV-2و�طلق �الف��وس ���ذا �املرتبط �املرض �أما ،COVID- 19و�شمل�� ،

�ا ��خرى ��عراض ��شمل �وقد �التنفس، �وضيق �والسعال �ا���� ��� �لھ �الشا�عة �و�س�ال��عراض �العضالت �وألم لتعب

�البطن �وآالم �الرائحة �وفقدان �ا��لق �حوا���. وال��اب ��عراض �ظ�ور �إ�� �للعدوى �التعرض �من �الوقت ��ستغرق �ما
ً
وعادة

 خمسة�أيام�ولكنھ�قد�يحدث����مدة�ت��اوح�من�يوم�ن�إ���أر�عة�عشر�يوًما،�و�ؤدي����غالب�ا��االت�إ���أعراض�خفيفة�

(Imane, Faical, & Sohayb, 2020, p. 01).  

،�وقد�أدى�2019ملتضرر�ن��عد�ظ�وره����الص�ن���اية�وقد�نما��ذا�الو�اء��ش�ل�مطرد�وتزايد�عدد����اص�ا�����������

� ��� �العاملية �الطوارئ ���نة �عقد �إ�� �العاملية �ال��ة �ملنظمة �باملدير�العام �التا�� �املتغ���للف��وس �الو�ا�ي �23و�22الوضع

����ذل2020جانفي�
ً
�30و���. ك�الوقت،�لتحديد�مستوى�ال��ديد�املرتبط�بالف��وس�ع���املستوى�العال��،�و�ان��عت���معتدال

 و�ناًء�ع���توصية�من�نفس�ال��نة،�أعلنت�منظمة�ال��ة�العاملية�من�خالل�مدير�ا�العام�أن�ف��وس��ورونا�2020جانفي�

 ,Ministère de la Santé)  التا���جائحة�عاملية،�وأعلن�حالة�طوارئ�ال��ة�العامة�ذات���تمام�الدو���19-�وفيد

2020, p. 05).  

،�وفًقا�ملنظمة�2020س�تم����27،����العالم�ح���يوم��حد�19-�وفيد-ف��وس��ورونا�ووصل�عدد�املصاب�ن�بـ��ذا،����������

حيث�تتصدر�الواليات�املتحدة��مر�كية�دول�العالم�من�حيث�عدد�حاالت��.حالة�إصابة�33.890.113: ال��ة�العاملية�إ��

حالة�إصابة،�كما�تواصل�حاالت��صابة��رتفاع��ش�ل�كب�������7. 287.000بأك���من��19-�صابة�بف��وس��ورونا��وفيد

  .(World Health Organization, 2020, p. 15) ال�ند

حالة��4.671حالة�إصابة�و�224.173إ����2020س�تم����27بلدان�املغرب�العر�ي�وصل�إجما����صابات�يوم��حد�و�����������

 Ministère de la Santé, de la Populatiet de la) حالة�وفات�1.714إصابة����ا��زائر،�و‘حالة��51.067وفات�من�بي��ا�

Réforme Hospitalière, 2020) .تو�س� ��� ���ل �ح�ن ���� �اليوم �نفس �و�15.178خالل �إصابة �وفات�207حالة  حالة

(Ministère de la santé, 2020). �� �أيًضا �اليوم �نفس ��� ���ل �املغرب �و���117.685 �إصابة �وفات�2.069حالة  حالة

(Ministère de la Santé, 2020) .� ���ل �لي�يا ��32.781�� �مع �إصابة �وفات�520حالة  National Center for) حالة

Disease Prevention and Control, 2020) .� ���ل �فقد �مور�تانيا ��� �و�7.462أما �إصابة �وفات�161حالة  حالة

(Ministère de la Santé, 2020)  .تو�س�� �لي�يا، �ثم �ومن �ا��زائر، �تل��ا �ا��ائحة �من ��ك���تضرًرا �املغرب �ت�ون و��ذا

� ��عد �أك���يوًما �حاالت ����ل �الدول ��ذه �وال�تزال �حسب�ومور�تانيا، �ال�تزال �ال�� ��زمة �ل�ذه �حل �انتظار�إيجاد ��� يوم،

  .مؤشرات�الوضعية�ا��الية����تفاقم�ع���مختلف��صعدة�ال��ية�و�قتصادية�و�جتماعية

والذي�تم�إصداره�خالل�ش�ر��2020حول�توقعات�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�عاملًيا���� و���تقر�ر��مم�املتحدة�    

رغم�إقرار�التقر�ر�بأنھ�من�الوا���أن�. 19-س�سنة،��انت�التوقعات�خارج�تأث��ات�جائحة�ف��وس��ورونا��وفيدجوان�من�نف

ا��ائحة�ست�ون�ل�ا�آثار�عميقة�ع���التقدم�نحو�أ�داف�التنمية�املستدامة،�حيث��ش����و�ئة�السابقة�إ���أنھ�قد�ت�ون�
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�املست �ومن �ا��ائحة، �تف��� �من �جديدة �جوالت �عدة ��جتما����ناك �والتماسك ��قتصاد �ع�� �الت�بؤ�باآلثار�امل��تبة حيل

  :وقد��انت�التوقعات�ا��اصة�ببلدان�املغرب�العر�ي�حسب�التقر�ر�خارج�تأث���ا��ائحة��التا��. والب�ئة�والدبلوماسية�الدولية

  ارج�تأث��ات�ا��ائحةخ�2020توقعات�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي�سنة�: 2ا��دول�

 مور�تانيا *لي�يا املغرب تو�س ا��زائر البيان

 57,7 / 71,3 71,4 72,3 .2020توقعات�درجات�مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�العاملية�لسنة�

ترت�ب�توقعات�درجات�مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�العاملية�لسنة�

 ).دولة�166عاملًيا�من�ب�ن�( 2020
56 63 64 / 130 

  (Cambridge Universit, 2020)غياب�املعطيات�فيما��علق�بدولة�لي�يا����التقر�ر�*

Source: (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, Fuller, & Woelm, 2020, pp. 26-27) 

التنمية��من�خالل�ا��دول�أعاله،�يت���أنھ�من�املتوقع�أن�تحقق�بلدان�املغرب�العر�ي�مستو�ات�ممتازة����أ�داف

مع�بقاء�التفاوت�مع�دولة�مور�تانيا�ال���ال�زالت�تتخلف�. ،�والسيما����ا��زائر�واملغرب�وتو�س2020املستدامة�مع���اية�سنة�

أن�تحقق�ا��زائر�مستوى�ضعيف�وذا�اتجاه�سل����2020وقد�توقع�تقر�ر��مم�املتحدة�لسنة�. عن�ركب�با���دول�املنطقة

ملتمثل����ا��ياة�تحت�املاء،�كما��انت�التوقعات�ذات�اتجاه�إيجا�ي�ومرتفع�فيما��علق�باأل�داف�ا�14فيما��علق�بال�دف�رقم�

���املغرب��ان�التوقعات�ذات��تجاه�. املتعلق�بـالقضاء�ع���الفقر،�التعلم�ا��يد،�طاقة�نظيفة�و�أسعار�معقولة�01-04-07

مستدامة،�عقد�الشرا�ات�لتحقيق���داف،�و�انت�التوقعات�واملتمثل�ن����مدن�ومجتمعات�محلية��17- 11السل���لل�دف�ن�

� �باأل�داف ��علق �إيجابية�فيما �توج�ات �النظيفة�والنظافة��13-06-01ذات �املياه �ع���الفقر، �ع���التوا���بالقضاء املتعلقة

���فيما��علق�أما����تو�س�فقد��ان�التوقعات�أفضل�حيث�لم�تكن��ناك�توقعات�ذات�اتجاه�سل. ال��ية،�العمل�املنا��

ذات��تجاه��يجا�ي��خضر�واملتعلقة�ب�ل�من�القضاء��17-13-04-01،�و�انت���داف�)17(بأ�داف�التنمية�املستدامة�

ذات�إشارة��17-���02مور�تانيا��ان�ال�دف�ن�. ع���الفقر،�التعليم�ا��يد،�العمل�املنا��،�عقد�الشرا�ات�لتحقيق���داف

�13-01وقد��انت���داف�. متعلق�ن�بالقضاء�التام�ع���ا��وع،�عقد�الشرا�ات�لتحقيق���دافحمراء�و�توجھ�سل���و�ما�

���ح�ن�غابت�املعطيات�عن�دولة�لي�يا����. ذات�إشارة�خضراء�و�توجھ�إيجا�ي�واملتعلقة�بالقضاء�ع���الفقر�والعمل�املنا��

ملز�د�من�املعلومات�ينظر�(أزمات�خالل�الف��ة��خ��ة�التقر�ر�وال���قد�ي�ون�س�ب����ذلك�ما��ع�شھ�لي�يا�من�صراعات�و 

  . )5امل��ق

���رسم��19- وما�يجب�أن�نلفت�لھ��ن�باه��نا،��و�أن�التقر�ر�لم�يأخذ�بتأث��ات�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد�

ية�املستدامة�حسب�،�ولكنھ�حدد�تأث��ات�ا��ائحة�ع���أ�داف�التنم2020توقعات�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�لسنة�

  :�ل��دف�كما�يو��ھ�الش�ل�املوا��
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  ع���أ�داف�التنمية�املستدامة�19- التأث��ات�جائحة�ف��وس�كورونا�كوفيد :1الش�ل�

 

  
Source : (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, Fuller, & Woelm, 2020, pp. 04-05) 
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 وفق�منظور�تنموي�مستدام�19-كوفيدلعر�ي��عد�جائحة�ف��وس�كورونا�تصور�مق��ح�لتوجھ�التنمية����الوطن�ا�3.4

  :وا��

يصعب�اليوم�تقدير�التأث���طو�ل�املدى�ل��ائحة�ع���مختلف�املستو�ات��جتماعية�و�قتصادية�والبي�ية،�حيث�أننا�

-Abedalqader, Al) ملا������خضم��ذا�ا��طر،�ع���الرغم�من�أن�العالم�قد�مر�بالعديد�من��ذه��حداث�املماثلة����ا

Haddad, Safdar Sial, Chunmei, & Jacob, 2020, pp. 1-2) .ع���أ��ا��19-وقد�عرفت�جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد

لك��ا�ل�ست�مجرد�أزمة�فحسب�بل����موجات�متتالية�من��زمات�. أك���أزمة�عال���تمر���ا�جميع�دول�العالم�دون�است�ناء

�أيام�وما. و�حداث�واملخاطر �غضون �الك����� �لالقتصاد �طوارئ �إ���حالة �طبية�تحول �مسألة �ع���أنھ �ذلك�.  بدأ وأحدث

ومن�ثم�بدأ�. موجات�من�اضطرابات�سوق��س�م�وال��اعات�العمالية�و�عطل�خطوط��مداد�ومعدالت�عالية�من�البطالة

�يتصاعد ��لك��ونية �ا��رائم �أ. عدد �أزمات �إ�� �واحدة �أزمة �تؤدي �ما �( خرى فعادة �الداخلي�ن، �املدقيق�ن ،�2020مع�د

وف��وس��ورونا��و�املثال��برز�للف��وس�املستجد�الذي�تجاوز�حاجز��نواع�من�ا��يوانات�ال��ية�إ���ال�شر،�. )01صفحة�

من�مضيف�حيوا�ي�وسيط،� �ش�بھ�أيًضا����أن�أصل�الف��وس�املستجد مثل�السارس�ومتالزمة�الشرق��وسط�التنفسية،

�لنوع�مستجد�أخر�من�ال�ورونا�وال�ي
ً

 ,Kuldeep, Khan) مكن�اس�بعاد�إم�انية�عبور�حاجز��نواع�للمرة�الرا�عة�مستقبال

& Ruchi, 2020, p. 02)��،وعليھ�فمخاطر�ظ�ور�ف��وسات�مماثلة�جد�وارد����املستقبل�وقد�ي�ون�أخطر�وأفتك�بال�شر

�املخاطر�املتجد ���ذه �متجدد �و�� �بناء �علينا �وجب �التنموي،�لذا �املج�ود �ع�� �الوخيمة �أثار�ا �من �لتخفيف �املتأصلة دة

�بالتحرك� ��سمح �مرن ��ش�ل �التنمو�ة �ا��طط �ضمن �الو�� �إال�بدمج �ي�ون �لن �وذلك �والنامية، �الفق��ة �الدول ��� والسيما

ش�ل�أفضل�ملواصلة�من�أجل��عز�ز�القدرة�ع���الصمود�أو�التعا����.  داخل�مساحة��س��اتيجية�التنمو�ة�املستدامة�للدول 

 :وفيما�ي���تصو�ر�مق��ح�ل�ذه�العملية. الرحلة�نحو�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة

 وفق�منظور�تنموي�مستدام�وا����19-تصور�مق��ح�لتوجھ�التنمية����الوطن�العر�ي��عد�جائحة�ف��وس�كورونا�كوفيد: 2الش�ل�

  

  
  .من�إعداد�الباحث�ن: املصدر
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 :�عد�رصد�نتائج�الدراسة�وتصو�ر�مق��ح�ا،�يمكن��ن�تحليل��ذه�النتائج�واختبار�الفرضيات: مناقشة�النتائج. 5

 درجات�مقبولة�وحسنة����مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة��2019استطاعت�بلدان�املغرب�العر�ي�أن�تحقق���اية�سنة�

تبة��و���عر�ًيا،����ح�ن�حققت�املغرب�لتحتل�بذلك�املر �66,69حسب�تقار�ر��مم�املتحدة�بحيث�حققت�ا��زائر�درجة��

�� 65,77درجة�ـ �53,90أما�لي�يا�فقد�حققت�. درجة�65,33لتحتل�املرتبة�الثالثة�عر�ًيا،�تو�س�احتلت�املرتبة�الرا�عة�عر�ًيا�بـ

ظ�من�خالل�واملالح.  درجة�52,75،����ح�ن�احتلت�مور�تانيا�املرتبة�ا��امس�عشر�بـ�)14(درجة�لتحتل�املرتبة�الرا�عة�عشر

�ع��� �تأث���سل�� �سي�ون�لھ�حتًما �املستدامة،�والذي �أ�داف�التنمية �تحقيق �الدول��� �ذه�القراءة��و�التفاوت�الكب���ب�ن

،�و�ذا�راجع�باألساس�إ����زمات�والصراعات�
ً

املنطقة�ك�ل�إذا�لم�تتخذ��جراءات�والسياسات�الكفيلة�با��د�منھ�مستقبال

ال���جاءت�ع���أساس�أن�بلدان��يؤكد���ة�الفرضية��و��،و�ذا�ما�.  لي�يا�ومور�تانيا�مؤخًرا�ال���عش��ا�و�ع�ش�ا��ل�من

��وفيد ��ورونا �ف��وس �جائحة �تف��� �قبل �املستدامة �التنمية �أ�داف �من �مقبولة �مستو�ات �حققت �العر�ي �19- املغرب

���ال�دف��ك���تحدًيا�لبلدان�املغرب�العر�يأ�داف�التنمية�املستدامة�الثالثة��املستجد،�و�اإلضافة�إ���ذلك�فقد��انت�

املتمثل�����عز�ز�النمو��08املتمثل����تحقيق�املساواة،�وال�دف�رقم��05واملتمثل����القضاء�ع���ا��وع،�وال�دف�رقم��02رقم�

  ).04- 03- 02،�واملالحق�1ملز�د�من�املعلومات�ينظر�ا��دول�(�قتصادي�املطرد�والشامل�ل��ميع�واملستدام�

 فقد��انت��2020ما��علق�بتوقعات�تحقيق�درجات�مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي���اية�سنة�في

: ،�بحيث�جاءت�التوقعات�ع���النحو�التا��19-حسب�تقار�ر��مم�املتحدة�خارج�تأث��ات�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد

عاملًيا،�تل��ا�املغرب�ال����انت��63لت�ون����املرتبة��71,4عاملًيا،�تو�س��56بة�لتحتل�بذلك�املرت� 72,3تحقيق�ا��زائر�لـدرجة�

���ح�ن�غابت�املعطيات����التقر�ر�عن�دولة�. 57,7بدرجة��130،�أما�مور�تانيا�فقد�احتلت�املرتبة�71,3عاملًيا�بـ�����64املرتبة�

�و  �البيانات �ع�� �ا��صول �لصعو�ات �راجع �التقار�ر��ذا �و�حسب �لي�يالي�يا، ��� �والصراعات ��وضاع �التوقعات�. تأزم و�ذه

� �سنة ���اية �العر�ي �املغرب �بلدان �تحقق�ا �أن �يمكن �ال�� �ا��يدة �املستو�ات �إ�� �الحق �وقت ��� �وتلمح �جيدة �����2020انت

قار�ر�املستجد�يقول�املختص�ن����نفس�الت�19-رحل��ا�نحو�التنمية�املستدامة،�لكن�مع�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد

حيث�ستؤدي�ا��ائحة�. أنھ�سي�ون�ل�ا�أثار�كب��ة�قص��ة�وطو�لة��جال�ع���تحقيق��ذه�الدول�أل�داف�التنمية�املستدامة

�الفئات� �ع�� �املتناسب �غ�� �والتأث�� ��قتصادي، �و��غالق �الوظائف �فقدان ��س�ب �الفقر �ازدياد �إ�� �حس��م الو�ائية

�� �الغذا�ي ��من �ا�عدام �وكذا ��صابة�الضعيفة، �معدل �وارتفاع �والتجارة، �العاملية �الغذائية ��مدادات �انخفاض س�ب

،�وارتفاع�معدل�الوفيات�ألسباب�أخرى��س�ب�إثقال��ا�ل�النظم�ال��ية���ذه�الدول،�19-باألمراض�والوفيات�من��وفيد

 �� �وإفالس �وإغالق �ا��ماعية، �البطالة �وتف��� �التجارة، �اضطراب �ن�يجة ��قتصادية �و�نخفاض�و�زمة �التجار�ة، عمال

بما����(باإلضافة�إ����ثار�ال��ية�و�قتصادية�السلبية�غ���املتناسبة�ع���الفئات�الضعيفة� ا��اد������شطة�السياحية،

ال����يؤكد���ة�الفرضية�الثانية،و�ذا�ما�. خاصة����البلدان�ذات�شب�ات��مان�املنخفضة) ذلك�الالجئون�وامل�اجرون

ل�ا�أثار�وخيمة�وسلبية�ع���مؤشرات�التنمية�املستدامة�����19-تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيدأساس�أن��جاءت�ع��

 ).5وامل��ق��2والش�ل��2ملز�د�من�املعلومات�ينظر�ا��دول�( 2020بلدان�املغرب�العر�ي�خالل�سنة�

 ومن�أبرز�- اطر�الطبيعية�و�زمات�وال�وارثأخ�ً�ا�ول�س�أخًرا،�يتعرض�ال�شر����جميع�أنحاء�العالم�بصورة�م��ايدة�للمخ�

املستجد�قدر��ا��19-�ذا�املخاطر�املتجددة�نجد�املخاطر�الو�ائية،�وال���أثب�ت�اليوم�مع�تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد

�و�قا �املناطق ��� �والسيما �العالم �دول �ع�� �يحتم �و�و�ما �جديد، �من �والضرب �والتحول �والتال��� �الظ�ور ��� ليم�املتأصلة

و�عز�ز�أنظمة��نذار�املبكر�وا��د�من�مخاطر� .��االت�الطوارئ  ال�شة�م��ا�كبلدان�املغرب�العر�ي�أن�ت�ون�ع���تأ�ب�دائم

�وال��� �املستدامة �التنمية �أ�داف �ع�� �وقص���املدى �تأث���فوري �الغالب ��� �ل�ا �ي�ون �وال�� �و�زمات �ال�وارث �وكذا �و�ئة،

�لبنا��ا �سنوات �. اتخذت �و�ذا �الثالثة،ما �الفرضية ���ة �أن�يؤكد �ع�� �تنص ��ورونا��ال�� �ف��وس �بخطر�جائحة الو��
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 �19-�وفيد
ً

بحيث�وحسب�. فرصة�إلعادة�بناء�تنمية�مستدامة�بقدرات�أك���ع���الصمود����بلدان�املغرب�العر�ي�مستقبال

املغرب�العر�ي�إ���عمل�مش��ك�بي��ا�يوجھ�التصور�املق��ح�تحتاج�التنمية�املستدامة�اليوم�وأك���من�أي�وقت�سابق����بلدان�

�نظرة� �إ�� �البي�� �والتوازن ��جتما�� �و�ندماج �النمو��قتصادي ��� �املتمثلة �الثالثة �بأ�عاده ���ا �املستدام �التنموي املف�وم

تحليل�املخاطر�تنمو�ة�واعية�تفعل�باألساس�من�خالل�آليا��ا�الثالثة�الرئ�سية�املتمثلة�����س�شراف��يجا�ي�لألوضاع�و 

بأساليب�مختلفة�من�خالل�تحديده�وإدارتھ،�مع�ضرورة��ستخدام��مثل�واملستدام�للموارد����ظل�ا��طر�لتجنب�ال�رولة�

�البلدان�من�
ً

وال�لع�����ستخدام�ألن�أثاره��ستغالل�غ���املستدام�للموارد�ال�يمكن�تدارك�ا��عد�ا��طر،�مما����ز�مستقبال

ستمرار����رحل��م�نحو�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة،�حيث�تحتاج��عملية�إعادة�البناء�أو�كما��عرف�إعادة�البناء�و� 

�النحو�التا�� �ع�� �املتدرجة ��ساسية �املتطلبات �من �مجموعة �إ�� �املخاطر� �إ�� �التعرض ��عد �الصمود �القدرة �عداد�: بناء

�املخاطر�ا �س�نار�و�ات ��عر�ف �الصمود، �أجل �من �مف�وم�والتنظيم �ضمن �دائم �العمل �املالية، �القدرات �تحديد ملستقبلية،

�ستدامة����استغالل�املوارد،��عز�ز�امل�ام�الوقائية،�حشد�القدرات�املؤسسية�ملواج�ة�جميع�س�نار�و�ات�املخاطر،��عز�ز�

( سراع����التعا���وإعادة�البناءالقدرات�املجتمعية�للصمود،��عز�ز�الب�ية�التحتية،��ستجابة�و�ستعداد�الفع��،�وأخ�ً�ا،�� 

 ). 2ملز�د�من�املعلومات�ينظر�الش�ل�

  ا��اتمة���. 6

�ال��يح�الشامل������� �مسار�ا �إ�� �العر�ي �لبالد�املغرب ھ�إلعادة���لة�التنمية�املستدامة
ّ
�أن �القول ��خ��،�يمكن ��

��وفيد ��ورونا �ف��وس ���طر�جائحة ��عرض�ا �ع���19-�عد �أك���قدرة �ت�ون �أفضل��وح�� �تحديد �عل��ا ،
ً

�مستقبال الصمود

حزمة�اس�ثمارات�مش��كة�تنمو�ة�لبلدان�املغرب�العر�ي،�وتوضيح�ن���لتصميم�اس�ثمارات�ت�شيط�قص��ة��جل�يمكن�أن�

و�����اية�املطاف،�س�تطلب�ذلك�تصميم�منظور�تنمية�شاملة�مستدامة�واعية�. �س�م����تحقيق�نمو�مستدام�طو�ل��جل

�مش��كة�بمخاطر�الب�ئ �لتحقيق�قدرة�شاملة ة��قليمية�والدولية�ب�ن�بلدان�املغرب�العر�ي،�بما�يتم����مع�قدرات��ل�بلد

����وجھ�املخاطر�وال�وارث�و�زمات�ال���تكبح�ف�ل�مرة���لة�التنمية�املستدامة�����ذه�الب�ئات�ال�شة
ً

. لصمود�مستقبال

  :الفرضيات�توصلنا�إ����ست�تاجات�التالية�ومن�خالل��جابة�ع���ال�ساؤل�الرئ�����واختبار���ة

 :بناًءا�ع����ل�ما�سبق�توصلت�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج�نجوز�ا�فيما�ي���:الدراسةنتائج� 1.6

ا��زائر�: ،�وفق�ال��ت�ب�التا��2019حققت�بلدان�املغرب�العر�ي�درجات�حسنة����مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�لسنة��-

  .52,75مور�تانيا�بـ�. 53,90لي�يا�بـ�. 65,33تو�س�بـ�. 65,77غرب�بـامل. 66,69بـ�

�ا��زائر� - �من ��ل �تتقارب �حيث �العر�ي �املغرب �بلدان �ب�ن �املستدامة �التنمية �أل�داف �الك�� ��داء �ب�ن �كب�ً�ا ا
ً
�فرق �ناك

 .وتتخلف��ل�من�لي�يا�ومور�تانيا�عن�الركبواملغرب�وتو�س�

�جد - �مماثلة �ف��وسات �والعالم��مخاطر�ظ�ور �العر�ي �املغرب �بلدان �بال�شر��� �أخطر�وأفتك �ي�ون �وقد �املستقبل ��� وارد

 .ك�ل

أثار�وخيمة�قص��ة�وطو�لة��جال�ع���تحقيق�بلدان�املغرب�العر�ي�أل�داف�التنمية��19-��ائحة�ف��وس��ورونا��وفيد -

�. املستدامة ��من �وا�عدام �الفقر، �ازدياد �إ�� �الو�ائية �ا��ائحة �ستؤدي �باألمراض�حيث ��صابة �معدل �وارتفاع الغذا�ي،

��وفيد �مرض �من �ا��ماعية،�19-والوفيات �البطالة �وتف��� ��قتصادية، �و�زمة �أخرى، �ألسباب �الوفيات �معدل �وارتفاع ،

�السياحية، ���شطة ��� �ا��اد �و�نخفاض �القائمة، ��عمال �وإفالس �و�قتصادية� وإغالق ��ثار�ال��ية �إ�� باإلضافة

�السلبي �الضعيفة �الفئات �ع�� �غ���املتناسبة �وامل�اجرون(ة �الالجئون �ذلك ��� ��مان�) بما �شب�ات �ذات �البلدان ��� خاصة

 ... .املنخفضة
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فرصة�إلعادة�بناء��تنمية�مستدامة�بقدرات��أك���ع���الصمود����بلدان��19-الو���بمخاطر�جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد -

 
ً

 .املغرب�العر�ي�مستقبال

2.6�� ��عد�: الدراسةتوصيات �العر�ي �املغرب �بلدان �املق��ح �نموذج�ا �وفق �الدراسة �تو��� �ا��الية �الدراسة �نتائج �ضوء ��

  :بالتا���19-تف����جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد

من�خالل�تج����ب�ئة�تنظيمية،�و�عر�ف�العمليات�الضرور�ة�لف�م�ا��د�من� وذلك: �عداد�والتنظيم�من�أجل�الصمود- 1

�ع���مستوى�مش��ك�مغار�يمخاطر��و�ئة�
ً

  .العاملية�مستقبال

�واستخدام�ا- 2 �وف�م�ا �واملستقبلية �املخاطر�ا��الية �س�نار�و�ات �املغرب�: �عر�ف �بلدان ��� �ا���ومات ��عرف �أن يجب

  .ارالعر�ي�س�نار�و�ات�املخاطر�املختلفة�لد��ا�وتتف�م�ا،�و�ستخدم��ذه�املعرفة�لتقديم�الب�ئة�املعرفية�لعملية�اتخاذ�القر 

بف�م�التأث����قتصادي�للمخاطر�الو�ائية�وال�وارث�وا��اجة�لالس�ثمار����القدرة�ع���الصمود����: �عز�ز�القدرات�املالية- 3

  .بلدان�املغرب�العر�ي�بتحديد��ليات�املالية�ال���يمكن�أن�تدعم��شاطات�القدرة�ع���الصمود�وتطو�ر�ا

�ا- 4 �املستدامة �التنمية �نحو �املتواصل �الصمودالس�� �ع�� �وقوع�: لقادرة �أثناء �للموارد �واملستدام ��مثل باالستغالل

  .املخاطر

�العر�ي- 5 �املغرب �بلدان ��� �الوقائية �ع���: �عز�ز�امل�ام �للقدرة �توفر�مزايا �ال�� �ا��ساسة �املوارد �ومراقبة �وحماية تحديد

  .الصمود

�املخاطر- 6 �ملواج�ة �املؤسسية �جم: �عز�ز�القدرات �أن �ضمان �امل�م �املغرب�من �بلدان �بقدرة �الصلة �ذات �املؤسسات يع

  .العر�ي�ع���الصمود�تمتلك�تلك�القدرات�ال���تحتاج�ا�ألداء�أدوار�ا

�للصمود- 7 �املجتمعية �و�عز�ز�القدرات �ب�ن�: ف�م �املتبادلة �املساعدة �ثقافة �و�عزز ��جتما�� �للر�ط �ب�ئة ���يئة �خالل من

  .ال��اث�الثقا���والتعليم����ا��د�من��خطار�وال�وارثبلدان�املغرب�العر�ي�من�خالل��ع��اف�بدور�

�الصمود- 8 �ع�� �التحتية �الب�ية �قدرة �التحتية�: ز�ادة �الب�ية �منظومات ���ا �تتعامل �قد �ال�� �الكيفية ��ساسية ��ذه ت�ناول

  .عن��ذه�النتائجا��ساسة�مع�املخاطر�ال���قد�تواجھ�بلدان�املغرب�العر�ي،�ووضع��حتياطات�إلدارة�املخاطر�الناجمة�

�للمخاطر- 9 �الفعالة �و�ستجابة ��ستعداد �وتحدي��ا��:ضمان �و�ستعداد �الطوارئ �خطط �وضع �الس�ر�ع�� �خالل من

  .بانتظام،�وإبالغ�ا�إ���جميع�بلدان�املغرب�العر�ي�من�خالل�ال�يا�ل��ساسية�وإدراج�القانون�والنظام����خطط�الطوارئ 

ضمان�وجود�خطط��افية�قبل�وقوع�ا��طر�وفًقا�للمخاطر�ال���تم��:ناء�ع���أساس�أفضل�سراع�بالتعا���وإعادة�الب-10

  .تحديد�ا،�وأنھ��عد�وقوع�أي�خطر�أو��ارثة�فإن�احتياجات�املتضرر�ن����محور�التعا���وإعادة�البناء
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 املالحق. 7

ن���التداخالت�الرامية�إ����عز�ز�القدرة�ع���: 1امل��ق

 الصمود

 �داف�التنمية�املستدامة�العامليةأ: 2امل��ق

 

 

Source :  (International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies, 2012, p. 11) 

 (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, Fuller, & Woelm, 

2020, pp. 04-05) 

 )2020النصف��ول�من�سنة(قيق�واتجا�ات�التنمية�املستدامة�لبلدان�املغرب�العر�ي�لوحة�متا�عة�تح: 5امل��ق

 
 

(Cambridge University, 2020) (Cambridge University, 2020) 

التنمية�املستدامة����بلدان�لوحة�متا�عة�تحقيق�أ�داف�:  3امل��ق

 2019 املغرب�العر�ي

لوحة�متا�عة�اتجا�ات�أ�داف�التنمية�املستدامة����: 4امل��ق

 2019 بلدان�املغرب�العر�ي�

 

Source : (Luomi, Fuller, Dahan, Lisboa Båsund, de la Mothe Karoubi, & Lafortune, 2019, pp. 17,23) 
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(Cambridge University, 2020) (Cambridge University, 2020) 
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