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 م��ص

�للتنمية�  ��جتماعية ���داف �ع�� ��ورونا �جائحة �خلفتھ ��ثر�الذي ���م �مدى �معرفة �إ�� �الدراسة ��ذه ��دف

املستدامة�عموما،�و���املنطقة�العر�ية�ع���وجھ�ا��صوص،�وقد�تم�التوصل�من�خالل�نتائج�الدراسة�إ���تأكيد�فرضية�أن�

  .غالبية�مؤشرات�البعد��جتما���للتنمية�املستدامة�باملنطقة�العر�ية�جائحة��ورونا�أثرت�ع��

باإلضافة�إ���التداعيات�املرضية�ال���أ��ق��ا�ا��ائحة�با��انب�الص���لألفراد�باملنطقة�العر�ية،�خاصة�لدى�كبار�  

التعلي���من�خالل�انقطاع�السن�م��م،�و�األخص����اص�املصاب�ن�باألمراض�املزمنة،�فقد�أثرت�ا��ائحة�ع���ا��انب�

التالميذ�عن�الدراسة،�وارتفاع��سبة�ال�سرب�املدر���،�باإلضافة�الرتفاع�معدالت�الفقر�و�ا��وع�جراء�ارتفاع��سبة�العاطل�ن�

�يفسر� �و�و�ما �ا���س�ن؛ �ب�ن �املساواة �بخصوص �الفوارق �ا�ساع �كذلك �املوظف�ن، �من �العديد ��سر�ح ��س�ب �العمل، عن

  .ققة�قبل�تف����ا��ائحة،�وكذا��نخفاض�العام����مؤشرات�التنمية�ال�شر�ةتراجع�النتائج�املح

   :املفتاحيةال�لمات�

 .؛�منطقة�عر�ية�19عد�اجتما��؛�تنمية�مستدامة؛�جائحة��ورونا؛��وفيد�
ABSTRACT 
 This study aims to know the extent of the impact of the Corona pandemic on the social goals of 
sustainable development in general, and in the Arab region in particular, and through the results of the 
study, It was reached to confirm the hypothesis that the Corona pandemic affected most indicators of the 
social dimension of sustainable development in the Arab region. 
 In addition to the pathological repercussions that the pandemic has inflicted on the health side of 
individuals in the Arab region, especially among the elderly, especially people with chronic diseases, the 
pandemic has affected the educational aspect through school dropouts and high school dropout rates.      
In addition to the high rates of poverty and hunger due to the high percentage of unemployed, due to the 
layoffs of many employees, as well as widening disparities regarding gender equality; This explains the 
decline in the results achieved before the outbreak of the pandemic, as well as the general decline in 
human development indicators. 
Keywords: Social dimension; Sustainable development; Corona pandemic; Covid 19; Arab region. 
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   املقدمة. 1

�منظومات   �يكتنف �الذي �القصور �إخفاء �خالل�ا �من �ال�يمكن �بوضعية �العر�ية �،��تتم���املنطقة �التعليم ال��ة،

سوسا�للو���لدى�املواطن�العر�ي،�بالتا���عدم�وجود�ا��ا�ز�ة�الذ�نية�للتعامل�مع�إدارة��زمات���ا،�ما�خلف�تراجعا�محو 

،�ما�)COVID 19(مختلف��زمات�ع���غرار��زمة�محل�الدراسة�و���أزمة���ية�بالدرجة��و���واملتمثلة����جائحة��ورونا�

�ة�التحكم����ذلك�و�ذا�ع���صعيد��افة�دول�أدى�إ���عدم�احتواء�الو�اء�بالش�ل�املطلوب�و�التا����سارع�ان�شاره�وصعو 

العالم�بما�ف��ا�الدول�املتقدمة؛�أما�بخصوص�تداعيات���ذه�ا��ائحة�ع���املنطقة�العر�ية،�فتوجد�عدة�مؤشرات�إيجابية�

  .و�أخرى�سلبية

 �ذات���  
ّ
�قتصادية��من�املتوقع�أن�يز�د�ان�شار�ف��وس��ورونا�الط�ن�بلة،�وأن�يرفع�من�ال�لفة�ھالسياق،�نجد�أن

  .وتتخلل�ا�العديد�من�مناطق�الصراع���ظّل�منطقة�مل��بة�باألحداث�ا��يوسياسية�

الدول�العر�ية��مجملبال�سبة�للسياحة،�فقد�توقفت�حركة�السفر�الواردة�إ���املنطقة�العر�ية،�حيث�أغلقت�أما�

لت
ّ
      .�شار�الف��وسل��ّد�من�ان��عض�ا��عض�الوج�ات����محاولة�م��ا�حدود�ا�ا��و�ة،�فيما�عط

�ظل��   ��� �العر�ية �باملنطقة ��جتما�� �جان��ا ��� ��ستدامة �قياس �ملؤشرات �ال�س�� �الفشل ��عكس �الوضعية �ذه

�مؤشرات� �أو�وضع �ومراجع��ا، �القائمة �املؤشرات �تحي�ن �يقت��� �و�و�ما �الذكر، �سبق �كما �للصراع �مناطق �ع�� احتوا��ا

 �� �أ�داف �ضمن �سواء ��ستدامة �لقياس �توف���جديدة �يكفل �بما ��فر�قية، ��جندة �أو�ضمن �عشر، �السبعة �املتحدة مم

  . الشروط�الدنيا�للع�ش�الكر�م�لألفراد

 إش�الية�الدراسة� .1.1

ما�مدى�تأث���جائحة�كورونا�ع���أ�داف�البعد�: تتمثل��ش�الية�الرئ�سية�ل�ذه�الدراسة����السؤال�الرئ�����التا��  

  املنطقة�العر�ية؟���جتما���للتنمية�املستدامة���

  :جملة�من��سئلة�الفرعية��و�ندرج�ضمن��ذا�ال�ساؤل�الرئ���

  ما���أ�م��ثار�العامة�ال���خلف��ا�جائحة��ورونا؟�-

  ما�مدى�تأث���جائحة��ورونا�ع���أ�داف�البعد��جتما���للتنمية�املستدامة��ش�ل�عام؟��-

  جتماعية�املستدامة�باملنطقة�العر�ية����ظل�تف����جائحة��ورونا؟ما���الفرص�املتاحة�لتعز�ز�مؤشرات�التنمية�� ��-

  فرضيات�الدراسة�. 2.1

  :لإلجابة�ع����ش�الية�الرئ�سية�و�سئلة�الفرعية�ل�ذه�الدراسة�يمكن�وضع�جملة�الفرضيات�التالية  

�البع: بال�سبة�للفرضية�الرئ�سية �محددات �ع���مختلف �كورونا �حول�وجود�أثر���ائحة �للتنمية�تتمحور د��جتما��

  املستدامة�باملنطقة�العر�ية�و�درجات�متفاوتة؛�

  :تندرج�تحت��ذه�الفرضية�الرئ�سية�جملة�من�الفرضيات�الفرعية�التالية

  باإلضافة�إ���ا��انب�الص���فقد�أثرت�جائحة��ورونا�ع���مختلف�املؤشرات��قتصادية؛�-

  ��للتنمية�املستدامة�ع���الصعيد�العال��؛أثرت�جائحة��ورونا�ع���مؤشرات�البعد��جتما��-

�للتنمية��- ��جتما�� �البعد �أ�داف �بخصوص �العر�ية �املنطقة �حققتھ �الذي �التقدم �من �ا��د ��� ��ورونا �جائحة �سب�ت

  .قبل�ا��ائحة املستدامة�
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  أ�مية�الدراسة. 3.1

براز���م��ثر�الذي�خلفتھ�جائحة�تكمن�أ�مية�الدراسة�باعتبار�ا�واحدة�من�الدراسات�ال���س�تم�من�خالل�ا�إ

�ورونا�ع���أ�م�أ�داف�البعد��جتما���للتنمية�املستدامة�باملنطقة�العر�ية،�نا�يك�عن��ثار�ال���أ��ق��ا�با��انب�الص���

و�قتصادي؛�ما�جعل�دول�املنطقة�العر�ية�ل�ست����منأى�عن�تداعيات��ذه��زمة�وذلك�ع���غرار�مختلف�دول�العالم�

  . املتقدمة�م��ا�ح��

  أ�داف�الدراسة�. 4.1

  :يمكن�إبراز�أ�م�أ�داف�الدراسة����النقاط�التالية

  معرفة�أ�م��ثار�والتحديات�ال���خلف��ا�جائحة��ورونا�ع���الصعيد�العال��؛�-

املنطقة�العر�ية�إبراز�تداعيات�جائحة��ورونا�ع���محددات�التنمية�املستدامة،�و�األخص���عاد��جتماعية�عموما،�و����-

  ع���وجھ�ا��صوص؛

��ثار��يجابية��- �و�س�ثمار��� �السلبية، �التأث��ات �تدارك �يكفل �بما �التوصيات �من ���ملة �النتائج �خالل �من التوصل

  . ل�دف�اغتنام�الفرص�املتاحة. ل��ائحة

  من��ية�الدراسة�. 5.1

�امل��ــــ   �ع�� �سنعتمد �الدراسة �إش�الية �ع�� ��جابة �البيانات�لغــــرض �تجميع �ع�� �يقوم �الذي �التحليلـــــــي، �الوصـــــفي ـج

واملعلومات،�ومن�ثــم�دراستـــــ�ا�وتحليل�ا�����ء�من�التفصيل�اعتمادا�ع���عدد�من�املراجع�املوثوقة،�وذلك�ح���نحاول�التأكد�

  .من���ة�فرضيات�الدراسة�من�عدم�ا،�وصوال�إ���النتائج�املرجوة�من��ذه�الدراسة

  تقسيمات�الدراسة. 6.1

  :تم�تقسيم�الدراسة�إ���ثالثة�محاور�رئ�سية�ع���النحو�التا��

  تداعيات�أزمة��ورونا�ع����قتصاد�العال��؛� -

  : تداعيات�جائحة��ورونا�ع���البعد��جتما���أل�داف�التنمية�املستدامة -

  .باملنطقة�العر�ية�2030أثر�جائحة��ورونا�ع�����داف��جتماعية�للتنمية�املستدامة�لسنة� -
 

 تداعيات�أزمة�كورونا�ع����قتصاد�العاملي .2

�أمام�ف��وس��ورونا�ا��ديد�-�ن��- يقف�العالم�  
ً

والذي�انطلق�من�الص�ن،�ثم�ان�شر����عدة� COVID19 مذ�وال

و�أّن���سانية،�ب�ل�دول����مختلف�القارات�كن�يجة�لز�ادة�حركة�السفر�والتجارة�العاملية��ش�ل�غ���مسبوق،�وع���ما�يبد

�وال�وارث� ��زمات �من �النوع ��ذا �مثل �مع �للتعامل �غ���جا�زة �تزال �ما �املجاالت، �جميع ��� �والتكنولو�� �العل�� تقدم�ا

�أنالبيولوجية ��ش����حصائيات �حيث �املستجد،���ايا�، �الف��وس ��مر�سواء��ذا �أو�ال� �علق �املصاب�ن ����وفياتعدد

�مستمر� �العاملية�مر�ال�؛تزايد �ال��ة �منظمة �دفع �ا��ديد�ت�  (World Health Organization)   ذي ��ورونا �ف��وس صف

    .بالو�اء

٪���2,9ان�متوقًعا�أن�يرتفع�معدل�النمو�العال���من��أين،��ان��قتصاد�العال������حالة��عاٍف،�2020 بحلول�سنة  

� �العام ��2019�� ��عادل �ما �%  3,3إ�� �العام �إ�����2020 ��3,4 ليصل �عام �بحلول ٪2021،�� �قدر�ا�وقد ��ذه �رقام����اء

نمو�الناتج�الصنا���العال��،�وتحّسن�وضع�التجارة�العاملية�عندما�الحت�����فق�بوادر�بناء�ع���توقع�ع����آنذاك املتفائلة

 (announces covid 19 outbreak a pandemic, 2020) .عدة�أصعدة�إحراز��عض�التقدم�ع��
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السابقة�د،�ذ�بت�موجة�التفاؤل�ستجتف����و�اء��ورونا�املز�ادة�مع�و  ،2020ور��ش�ر��و���من�سنة�لكن�مع�مر   

�حيث ،بموجة�كساد�عاملية�منذرةحل�محل�ا�موجة��شاؤمية�لتمع�ا�توقعات�النمو��يجابية،��ذ�بتالر�اح،�و �الذكر�م�ب

�ورونا،�وأن��جائحةن�يجة�الن�شار��- ع���أقل�تقدير��- ر��ي�من�املتوقع�أن�يخسر��قتصاد�العال���حوا���تر�ليون�دوالر�أم

منظمة وذلك حسب أرقام وتقدیرات صادرة عن ،�2019بمعدل�أقل�عن�ذلك�املحقق�سنة�٪��2,5ي��اجع�النمو�العال���إ���أقل�من�

  UNICTAD التجارة والتنمیة التابعة لألمم المتحدة

  وناجائحة�كور �ثار��قتصادية�السلبية�الن�شار� .1.2

املتقدمة،�وم��ا�مجموعة�الدول�السبع��العاملية�بما�ف��ا��قتصادات�العديد�من��قتصاداتت�جائحة��ورونا�ضر�  

٪�من�الناتج��65٪�من�إجما���الناتج�العال��،�و��60فالدول�املتأثرة�باندالع�الو�اء�����ذه�املرة��سا�م�بأك���من�،�والص�ن

�و� �الصادرا�41الصنا��، �إجما�� �من �املصنعة٪ ��عض�،ت �أّن �إ�� �املتحدة،��اباإلضافة �والواليات ��الص�ن، �الدول ��ذه من

�دو  �تلعب �العامليةر واليابان �التور�د �سالسل ��� �أساسًيا ��،ا �ل�ا �القادمة �العال�� �الكساد �موجة �توقعات �فإّن عدة�و�التا��

  )2020ھاني، ( :ثالثة�عوامل�رئ�سيةاملتوقع�أن�يتأثر�من�خالل��الذي�منالقطاع�الصنا���وج�ات،�خاصة�فيما�يتعلق�ب

  التجارة�العاملية��التا���تراجع���ميتمثل����تراجع���م�الطلب�العال���و �:ول العامل��.   

 الف��وس�ضرب�مركز��نتاج�الصنا���العال������أن��،�حيثوتراجعھ�ملستو�ات�دنيا�و�و�توقف��نتاج�:ثا�يالعامل�ال

 ؛املتحدة�وأملانياوكذلك�الواليات��-الص�ن�-شرق�آسيا

 حیث أّن توقف اإلنتاج في الدولة الموردة یؤثر بشكل أساسي ومباشر  ،فيتمثل�����عطل�سالسل�التور�د�العاملية�:لثالعامل�الثا

 ؛على الصناعات المعتمدة على المدخالت في الدول األخرى

ــر�جائحة�تضرًرا�بان�شار�القطاع�السيا���من�أك���القطاعات�و �ةقطاع��عمال�الس�يمائي�عت���ب�نما�  
ّ
�ورونا،�حيث�أث

�من� �ل��ّد �اح��ازي �كإجراء �ال��فيھ �ودور �املطارات �السفر�وإغالق �منع �إلجراءات �كن�يجة �والطلب، �العرض �جان�� �ع�� سلًبا

  �ائحة،تف����ا�

�،�ف�و��عّد�من�تأثرت�بان�شار�ف��وس��ورونا�كن�يجة�مباشرة�ملعاناة��قتصاد�الصي�فقد�لتجارة�العاملية�بال�سبة�ل  

�الدول  �ملعظم �التجار��ن �الشر�اء ��،أ�م �التجارة �منظمة �بيانات ��عّد��(World Trade Organizations) العامليةفبحسب ،

�وم��ا�النفط،�وا��ديد�ا��ام،�وفول��2009الص�ن�منذ�العام� أك���مصدر�وثا�ي�أك���مستورد����العالم�للعديد�من�السلع

�ا�ي،�(  .ال�شاط��قتصادي����الص�ن�من�املتوقع�أن�يؤثر��ش�ل�كب���ع�����م�التجارة�العامليةبالتا���فإّن�تراجع��ا،الصو�

2020(  

   
ّ
فإّن�التقديرات��ولية��،)World Tourisme Organizations( طبًقا�ملنظمة�السياحة�العامليةھ�من�ناحية�أخرى،�فإن

��ش�ل�حاد��س�ب�حظر�ا���م��ش���إ���تراجع لسفر�وإلغاء�العديد�من�الرحالت�ا��و�ة،�و�و�ما�س�ب�السياحة�الدولية

   .العاملية�مليار�دوالر�أمر��ي����عوائد�السياحة�50إ����30خسائر�تقدر�بحوا���

  أ�م�املظا�ر�ال���خلف�ا�جائحة�كورونا�ع���الصعيد�العاملي .2.2

  :من�خالل�النقاط�التالية�ش�د��قتصاد�العال���عدة�تداعيات�ومظا�ر�رئ�سية�جراء�أزمة��ورونا�يمكن�توضيح�ا  

 )نیلسون، بال تاریخ(
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 غالق�واسعة�النطاقموجة��  .1.2.2

�،جميع�املدارس�وقامت��غلقفرضت�إلغاء�التجمعات�والفعاليات،� بلدا،�150ن�سان،��ان�نحو�/بحلول�أوائل�أبر�ل  

ِرضت�قيود�ع���ال�،بلدا��ل�أماكن�العمل�الحتواء�تف����الف��وس�80وأغلق�أك���من�
ُ
جميع�فروعھ�ال��ي،�البحري�نقل�بوف

رتوا��وي؛�حيث�
َّ
والتجارة��العام�جتما���تأث��ا�كب��ا�ع���ال�شاطالتباعد�� �فرض��غالقات��لزامية�إ���جانب�سياسة�أث

�العالم �الصناعية �� �واملعادن �ألسعار�النفط �حادة �وتراجعات �املالية، ��سواق ��� �تقلبات �وصاحب��ا ،� ، )� �����������������������������������)2020بونحاس،

  .1وا���رقم�و�خصوص�تأثر��عض�القطاعات�بموجة��غالقات�املفروضة�ندرج�الش�ل�امل

ق�إغالقات�وإلغاءات :1 الش�ل طِبّ
ُ
  ا��صة�من�إجما���الناتج�املح���العاملي�لبلدان�ت

  
  .ابرنامج�جامعة�أكسفورد�لت�بع�ا���ود�ا���ومية�للتصدي���ائحة��ورون�،2020ن�سان�/أبر�ل�1،�.البنك�الدو�� :املصدر

ارس�وكذا�إلغاءات�التجمعات�والفعاليات�الر�اضية�و�من�خالل�الش�ل�أعاله�نالحظ�أن��سبة��غالقات�خاصة�املد  

من�إجما���الناتج�املح���العال��،�ب�نما�بلغت�إغالقات��عمال�حوا����  %90الثقافية��ادت�ت�ون��لية�أين��عدت��سب��ا�

ما�قدرت�إلغاءات�الثلث�ن�من�خالل�املحافظة�ع���مستو�ات�معتدلة�من�البطالة�وتوف���ا��د��د�ى�من�ا��دمة�و��نتاج�في

  %.50السفر�الدو���حوا���

 معدالت��نتاجية�راجعت .2.2.2

�إ��   �ا��ائحة �تؤدي �أن �أيضا �املتوقع �الع�تراجع�من �خالل �ضعيفا ��ان �الذي �نمو��نتاجية �معدل أين� ،املا���قد

�عد�% 11،�وتراجع�معدالت��س�ثمار�ب�سبة�%6معدل�إنتاجية��يدي�العاملة�ب�سبة�س�با����تراجع��انت��و�ئة�السابقة�

رةمرور�خمسة�أعوام����ال
ّ
  .2و�و�ما�نو��ھ�من�خالل�الش�ل�املوا���رقم� )2020بونحاس،�( ؛���ا�بلدان�املتأِث

  �ثر�ال��اكمي�ع���إنتاجية��يدي�العاملة��عد�حدوث��و�ئة�:2 الش�ل

  
  .)2016-2015(،�ز��ا�)2015- 2014(،�إيبوال�)2012(،�م��ز�)2003-2002(سارس���و�ئة، ،�تقديراتالبنك�الدو��: ملصدرا
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ظ�ر�،�حيث�من�اقتصادات��سواق�الصاعدة�والبلدان�النامية�86من��قتصادات�املتقدمة�و��30شمل�العينة�  
ُ
ت

� �سارس �لو�اء �التقدير�ة �التأث��ات �)2003-2002(�عمدة �م��ز �ومتالزمة ،)2012(� �إيبوال �وو�اء ،)2014-2015(��
ّ
�وتف��ِ ،

ادة���م�ال��اكمات�ع���إنتاجية��يدي�العاملة��عد�حدوث��و�ئة�ونالحظ�من�خالل�الش�ل�ز�). 2016-2015(ف��وس�ز��ا�

ظِ�ر�ا��طوط�الرأسية�نطاق�التقديرات�ذات�الداللة��حصائية�ب�سبة�وذلك�بمرور�الوقت�حيث�
ُ
  %. 90ت

  أثر�جائحة�كورونا�ع���اقتصادات�الدول�العر�ية .3.2

ـلقي��زمة�العاملية�  
ُ
املنطقة�العر�ية،�بما�يصاح��ا��بلدان�بظالل�ا�ع���جدست�ورونا�امل���ائحةل�ست�مفاجأة�أن�ت

�نا�يك ،العديد�من�الدول�العر�ية�قد�أعلنت�عن�عدد�من��صابات�والوفيات�جراء�ان�شار�الف��وسف ،من�آثار�اقتصادية

ار�الف��وس�ع����ثار��قتصادية�املباشرة�ن�يجة�التخاذ�إجراءات�حاسمة�من�قبل��عض�ا���ومات�العر�ية�ل��ّد�من�ان�ش

  )�2020ا�ي،�( .ب�ن�مواطن��ا�واملقيم�ن�ف��ا

��حيث   �املتوقع �النمو��قتصادية�العاملية�أن�تمن �معدالت �خالل�تراجع �من �سل�� ��ش�ل �العر�ية تأثر��قتصادات

� �السياحة، �أ�م�ا �القنوات، � �عديد �خالل �من �العال�� �باالقتصاد �ومتصلة �اقتصادًيا، �منفتحة �العر�ية ت�صادراو فالدول

�النفط ،� �الذي �الوقت ��� �العر�ية��عت�� �ذا �الدول ��عض ��عا�ي�فيھ �إذ �صراع �وصراعات��مناطق �سياسية �انقسامات من

ا�اقتصادية�ع���دول�ا��وار،�كما��و�ا��ال����أزمة��فرضو�و�ما�ي سور�ا،�واليمن،،��عسكر�ة�كما��و�ا��ال����لي�يا
ً
ضغوط

 ,hany)  . ..العر�ية��ش�ل�عام�و�ات��س�ثمار��جن���املباشر����املنطقةالالجئ�ن�����ردن�وتركيا،�وكذلك�انخفاض�مست

2019)  

،�وال���أدت�إ���انخفاض�أسعار�النفط�2014منذ�منتصف�عام�����برزتال��خ��ة�أزمة�أسعار�النفطإضافة�لذلك�

لصادرات�العديد�من�الدول�العر�ية،��النفط�امل�ون�الرئ����،�باعتبار�)دوالًرا�لل��ميل�30أقل�من�(إ���مستو�ات�غ���مسبوقة�

�العر�ي �ا��ليج �دول �العاملية�،وخصوًصا �الطلب �معدالت �تراجع �ظّل ��و�� �منعليھ �فشل��طرف�خصوًصا �وكذلك الص�ن،

مجموعة�أو�ك�����ل��ام�بقرار�خفض�إنتاج�النفط،����محاولة�لضبط�أسواق�النفط�العاملية،�وإيقاف�انزالق�سعر�النفط�

  .دنياملستو�ات�

ھ�ُ�س�بعد��عا���أسعار�الب��ول����الف��ة�القادمة،�خصوًصا��عد�إعالن�السعودية�عزم�ا�ع��بالتا���
ّ
�رفع��نتاج�فإن

فإّن�انخفاض�سعر�الب��ول�يؤدي���ش�ل�رئ��������منطقة��عتمد�ع���عائدات�الب��ولوبالتا����،مالي�ن�برميل�يومًيا�10إ���

�ذه�ا���ومات����حال�الدخول����كساد�و�ضيق�ا��ناق�ع���ُيؤثر��ش�ل�مباشر��إ���انخفاض�العائدات�ا���ومية،�و�و�ما

  )�2020ا�ي،�( .اقتصادي

  : تداعيات�جائحة�كورونا�ع���البعد��جتما���أل�داف�التنمية�املستدامة .3

�من� ��ستعرض�ا �متفاوتة �بدرجات ��ورونا �بفايروس �املستدامة �التنمية �أل�داف ��جتما�� �البعد �مؤشرات تأثرت

  )2020بن�الطيب،�(   :خالل�العناصر�املوالية

  التأث���ع����دف�تحس�ن�التعليم .1.3

�البلدان�   �أطوار�ا،�خاصة��� ��و�ال��امج�و�املقررات�التعليمية�بجميع بال�سبة�ل��انب�الذي�لم�يتأثر�سلبا��شدة،

��،�حيث�أنھ�ورغم��عض�العيوب،�املتطورة�تكنولوجيا،�من�خالل��سراع����وضع�خطط�بديلة�للتحول�نحو�التعليم�الرق

�أثب�ت�فاعلي��ا����زمن�ي�اد�ي�ون�قيا���،�و�و�ما�ا�عكس� �إال�أ��ا النقائص�والصعو�ات�ال���صاحبت�س����ذه�ا��طط،
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�يفتح� �مما ��عد، �عن �التعليم �فرص ���م �ز�ادة �كذلك �والرقمنة، �التكنولوجيا، �مجال ��� ��س�ثمارات ���م �ع�� مباشرة

�الع �نحو��عميم �النفقات�املجال ��عض �تقليص �ظل ��� ��سالم، �مرور��زمة �حال ��� �ح�� �عل��ا ��عتماد ���م �وز�ادة ملية

ال��مة�ع���غرار�جذب�امل�ون�ن�و�املؤطر�ن���اديمي�ن�من�ا��ارج�ل�دف��ستفادة�من�خ��ا��م�من�خالل�التواصل�مع�م�

ر��شارة�أن��ذا��سلوب�التعلي���ل�س�با��ديث����حيث�تجدرتفعة،�ع����ليات�الرقمية�بدل�تحمل�مصار�ف�التنقل�امل

  . الدول�املتقدمة

  التأث���ع����دف�القضاء�ع���ا��وع. 2.3

أثرت�جائحة��ورونا�ع���ارتفاع�مستو�ات�ا��اجة�للغذاء�من�خالل��عطيلھ�لعملية�إنتاج�الغذاء�و�توز�عھ،�حيث�  

�ال �الفقر�لنقطة �ملحار�ة �القائمة �ا���ود �ا��ائحة �ارتفاع�أعادت �خالل �من �العالم ��� �أسعار�الغذاء �ع�� �أثرت �كما صفر،

مستو�ات�املضار�ة����السلع�خوفا�من�عدم�توفر��عض�املنتجات�بالش�ل�ال�ا��،�كما�أدت��زمة�لتد�ور��نماط�الغذائية�

يزداد�حدة�خاصة�خاصة�لدى�منخف����الدخل�و�الفئات�ال�شة،�و�حسب�آخر�التقار�ر�لألمم�املتحدة،�فإن�أثر��زمة�قد�

لدى�الدول�ال���تتم���بارتفاع�عدد�الس�ان�وتلك�ال���ال�توفر�جزءا�من�غذا��ا�لذا��ا�ما�لم�تتخذ��عض�التداب����جرائية�

  .لقمع�الف��وس

  التأث���ع����دف�ال��ة�ا��يدة�والرفاه. 3.3

،�وجدت��ذه��خ��ة�نفس�ا�مكتوفة�ن�يجة�لعدم�اس�ثمار�غالبية�الدول����تطو�ر�منظوم��ا�ال��ية�بالش�ل�الالزم  

اليدين�أمام��ذه�ا��ائحة،�حيث��ان�من�املمكن�مواج�ة��ذه��زمة��ش�ل�أفضل�ور�ما�كبح�ا����وقت�اسرع�لو�تم�اتخاذ�

�جراءات�ال��ية�الالزمة�من�خالل��ل��ام�بأ�داف�التنمية�املستدامة؛�حيث�أثب�ت��ذه�الوضعية�من�خالل�عدم�كفاية�

�ا �مدى�املرافق �عن �ا��ائحة �كشفت �حيث �العالج، �لتلقي �الطلب �من �وغ���املسبوقة �العالية �املستو�ات �لتغطية ل��ية

�شاشة�املنظومة�ال��ية����غالبية�دول�العالم�خاصة����النامية�ال���ال�تنفق�إال�اثنان����املئة�من�الناتج�املح����جما���

  .باملئة�4.7ع���ال��ة����ما�يبلغ�املتوسط�العال���

  التأث���ع����دف�التعليم�ا��يد. 4.3

�ان�شار�   �من ��و�� �الف��ات �خالل �خاصة �وا��امعات �للمدارس �الشامل ��غالق �عملية �خالل �من �ال�دف تأثر��ذا

باملئة�من�املتمدرس�ن�و�الطلبة؛�ليتم��عد�ا��ستغناء�عن�التعليم�ا��ضوري،�وحل�محلھ��87ا��ائحة�ال���عطلت�حوا���

د،�خاصة�خالل��ش�ر��و���من�ان�شار�ا��ائحة،�غ���أن�إم�انية�تحقيق�التعليم�عن��عد�ال��عت���متاحة�التعليم�عن��ع

أمام�جميع�املتعلم�ن����ظل�عدم��غطية�شبكة��ن��نت���ميع�بقاع�املعمورة،�لت�ت����عض�الدول����مرحلة�الحقة�أسلوب�

ا���م�السا���لل��نامج�الدرا�������محاولة�م��ا�النقاض�ما�يمكن�املناصفة�من�خالل�تقسيم�الطلبة�ألفواج�ومن�ثم�تقسيم�

كما�يرتبط�إغالق�املدارس�وا��امعات�باستغناء�الدولة�عن�تمو�ل�الوجبات�الغذائية�املدرسية�ال���أصبحت�ع���. إنقاضھ

  .عاتق��ولياء،�كما��سب�ت����تد�ور�مستو�ات�الرعاية�ال��ية�والبدنية�لدى��طفال�املتمدرس�ن

كما�ان�تب���سبل�التعليم�عن��عد�يخلق�نوعا�من�عدم�املساوات�ب�ن�املتعلم�ن����ظل�عدم�إم�انية�البعض�من�   

تحصيل�الوسائل�التكنولوجية�والرقمية�ال����عد�س�يال�للتحصيل�املعر��،�كما�ان��ذه�الطر�قة�من�التعليم�تر�ق��ولياء�

ما�يؤثر��-���ظل�ا�عدام�التواصل�املباشر�مع��ستاذ��-لومة�بالش�ل�الالزم����ظل�ضرورة�مساعد��م�ألطفال�م����إدراك�املع

  . بدوره�ع���ا��ياة�العملية�لألولياء
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�لألولياء،��   �ح�� �بل �فقط، �للتالميذ �ل�س �الدعم �تقديم �وا���ومات �الدو�� �املجتمع �من �يقت��� �السابق الوضع

� �مع �والتكيف �وضعية ��كذا �مع �التأقلم �لغرض �الرعاية �عدم�ومقدمي �من �ا��د �ع�� �العمل �وأيضا �امل����، �التعليم طرق

  .املساواة�من�خالل�تب���منا����دماج�و�نصاف

  التأث���ع����دف�املساواة�ب�ن�ا���س�ن. 5.3

�القوة�   ��� �املرأة �مشاركة �دعم �خالل �من �ا���س�ن، �ب�ن �املساواة �مجال ��� �املحققة �امل�اسب �ب��اجع �ا��ائحة ��دد

�عرض�املرأة�للعنف،�و�التا���ضرورة����يع�تمو�ل��عض�الصناديق�الداعمة�لذلك�ع���غرار�صندوق��العاملة،�وا��د�من

  .                 �مم�املتحدة�لدعم�املرأة�والسالم�والعمل���سا�ي؛�صندوق��مم�املتحدة��س�ئما�ي�إل��اء�العنف�ضد�املرأة

  التأث���ع����دف�ا��د�من�عدم�املساواة�. 6.3

�عدم�املساواة�ب�ن�ا���س�ن؛�ي   �ال�دف�بالتفاوتات����فرص�التعليم،�العالج،�العناية�ال��ية�والبدنية؛ رتبط��ذا

  .حيث�زادت�ا��ائحة�من���م�التفاوتات�ال����انت�قائمة�أساسا

  التأث���ع����دف�املدن�واملجتمعات�املستدامة�. 7.3

رتفعة�وال����ع�ش�أوضاعا�مزر�ة�وحاالت�متقدمة�من�الفقر،�حيث��عت���املدن�و�حياء�ذات�الكثافة�الس�انية�امل  

  ؛�)COVID 19(أك���عرضة�من�غ���ا�لإلصابة�بف��وس��ورونا�

  باملنطقة�العر�ية�2030أثر�جائحة�كورونا�ع�����داف��جتماعية�للتنمية�املستدامة�لسنة�. 4

���ظل�تف����جائحة��ورونا�من��2020مطلع�سنة�����ظل�ال��اجع�السر�ع�الذي�ش�دتھ��سعار�العاملية�للنفط�مع�

،��ذا�حسب�تقديرات�أولية،�حيث�2020مليار�دوالر����غضون�عام��42املتوقع�أن�تخسر�املنطقة�العر�ية�ما�ال�يقل�عن�

دوالر�مليار��11بحوا����2020قدرت�ا��سائر�املتعلقة�باإليرادات�النفطية����املنطقة�العر�ية�خالل�الثالث�اش�ر��و���لسنة�

تقر�با،�حيث�من�املتوقع�أن�ي�تقل��ثر�جراء��ذا�ال��اجع����املداخيل�إ���عدة�قطاعات�اقتصادية�أخرى����ظل�استمرار�

�و� �ا��ز�ي �الغلق �فرص�/عمليات �تراجع �ع�� �يؤثر�بدوره �ما ��جتما�� �و�التباعد �العزل �عمليات �و�استمرار�فرض أو�الك��

ارتفاع�معدالت�الفقر�ن�يجة�لعدم�القدرة�ع���توف���متطلبات�الع�ش�الضرور�ة،�أما��العمل�و�ارتفاع��سبة�البطالة،�وكذا

�و�أن� ��سبق �لم �عاملية �مالية �أزمة ��خرى ��� �فتع�ش �الك��ى �السلعية ��سواق �وح�� �العاملية �املالية ��سواق �صعيد ع��

    .أحد��ا�أي�من��و�ئة�ال���سبقت��ذا�الو�اء

�ع���وجھ�ا��صوص�تواجھ�لذلك�ومن�خالل�الوضعية�ال�   ��سبق�شرح�ا�أصبح�العالم�بأسره،�واملنطقة�العر�ية

تحديات���مة��س�ب��ذا�الو�اء�خاصة�فيما�يتعلق�بتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�وفق�ال��نامج�املسطر�آفاق�سنة�

  )2020بن�عمورة�،�( :،�حيث�س�تطرق�أل�م��ذه�التحديات�من�خالل�العناصر�التالية2030

  تداعيات�كورونا�ع���الفقر. 1.4

مليون���ص����غضون��8.3مليون���ص�،بز�ادة�تقدر�بحوا����101.4من�املتوقع�ارتفا�ع�عدد�الفقراء�إ���حوا����

� �وانخفاض�2020سنة �العمل �فرص �تراجع �إ�� �أدى �ما ��ورونا، �جائحة �عن �الناجم �النمو��قتصادي �تراجع �جراء �وذلك ،

�التجا �املعامالت �أرقام ��� �وكذا�محسوس ،� �املتوسطة �الطبقة �ع�� �اك���حدة �تؤثر��ش�ل �السابقة �الوضعية �أن �حيث ر�ة،

�ضد� �التأم�ن �اش��ا�ات �ضمن �ال�يندرجون �الذين �أك���أولئك �و�درجة �غ���ا���ومي، �القطاع �من �خاصة �الدخل محدودي
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� �رقم �املو�� �تطور �3البطالة�والضمانات��جتماعية،�وللتوضيح�أك���ندرج�الش�ل �يو�� ����اص�الفقراء�����الذي عدد

  .العالم�من�خالل�املقارنة�ب�ن�التوقعات��قبل�ا��ائحة،��وخالل�ان�شار�جائحة��ورونا

  
  تطور�املعدالت�العاملية�للفقر�خالل�جائحة�كورونا :1 الش�ل

-https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/updated-estimates-impact-covid-19 ،2020البنك�الدو��،: املصدر

global-poverty 
وخالل�سنة��2019يت���من�خالل�الش�ل�السابق��رتفاع�املحسوس�والغ���املتوقع����عدد�الفقراء�مع���اية�سنة�

�إ����2020 �لذلك �الرئ�سية ��سباب �إرجاع �يمكن �حيث �ا��ائحة، �تف��� �قبل �مقدرة ��انت �ال�� �بالتوقعات �مقارنة وذلك

ع���مستوى�جميع�دول�العالم�وال���لم�تكن�املنطقة�العر�ية����منأى�ع��ا�ما��س�ب������متداد�ال���ش�دتھ�تداب���الغلق

�دنيا� �مستو�ات �إ�� �تراجعت �وال�� ��فراد �دخل �معدالت �ع�� �أثر�ذلك �و�التا�� �عام، ��ش�ل ��قتصادية ��وضاع تد�ور

  .منخفضة�عن�املستو�ات�املحددة�لعتبة�الفقر

  ن�ا��وعتداعيات�كورونا�ع���ا��د�م. 2.4

���الوقت�الذي��انت�برامج�التغذية�املدرسية�تلعب�دورا�فاعال����تحقيق�نوع�من�التغذية�ا��يدة�لألطفال�خاصة�  

��انت� �ال�� �املدرسية �التغذية �برامج �لتوقف �مباشرة �أدى �ما �املدارس �ش�دتھ �الذي ��غالق �عملية �ظل �و�� �م��م، الفقراء

مليون���ص��عانون�من�نقص�التغذية�باملنطقة�العر�ية��50لألفراد،�ما�جعل���سا�م��ش�ل�كب������تحقيق��من�الغذا�ي

��خ��ة ��- �ذه �آسيا �لغر�ي �و��جتماعية ��قتصادية �ال��نة ��–وحسب �حوا�� �تنفق �الواردات��110ف�� مليار�دوالر�ع��

�واردات�القمح�و� �أن �كما ��جما��، �املح�� �من�الناتج ��عادل�أر�عة�باملئة �ما �التجاري�الغذائية، �امل��ان ��� ���زا ��ش�ل �رز

و���.  مليار�دوالر��ون�أن�حوا���ثل���ا��اجيات�الغذائية�من�القمح�و��رز�يتم�تلبي��ا�من�ا��ارج�11للمنطقة�العر�ية�بحوا���

���تلبية��حال�استمرار�الو�اء�ملدة�أطول�ف�ذا��ع���استمرار��عطل�مختلف�القطاعات�بما�ف��ا�قطاع�النقل�الذي��عد�رئ�سيا

حاجات�املنطقة�العر�ية�من�الغذاء،�مما�يؤدي�إ���تفاقم�الوضعية�الغذائية�باملنطقة�العر�ية�وما�قد�ي��بھ�من�ارتفاع����

  .أسعار�الغذاء�خاصة�ع���املدى�القص���واملتوسط

  تداعيات�كورونا�ع���تطور�املستوى�التعليمي. 3.4

غالق�شامل�مست�غالبية�املؤسسات�العمومية�بما�ف��ا�املدارس،�اثر�تف����و�اء��ورونا�وما�صاحبھ�من�عمليات�إ 

أدى�ذلك�إ���محاولة�إيجاد�سبل�جديدة�للتعليم�ع���غرار�التعليم�عن��عد�،�ومختلف�الطرق�التعليمية�املنت��ة�الك��ونيا،�

وق�جراء��ذا�الوضع�الذي�و�ذا�ع���املستوى�العال��،�ما�جعل�املنظومة�التعليمية�باملنطقة�العر�ية��ع�ش�تحديا�غ���مسب

��س�ب� �املدر��� �ال�سرب �ظا�رة �تف��� �ظل ��� �ك�ل �التعليم �نظام �ع�� �سلبية �أثارا �يخلف �أن �يمكن �والذي �الو�اء، خلفھ

التبعات��خرى�ال���خلف�ا�الو�اء��الفقر�وعدم�توفر��م�انات�التكنولوجية�لتلقي�التعليم�عن��عد�لدى�العائالت�املعوزة،�

  .  تالميذ�ل��ياة�العملية�لتغطية�ال��ز��الذي�خلفھ�الو�اء�فيما�يتعلق�باملستوى�املع����كذلك�توجھ��عض�ال
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  تداعيات�كورونا�ع�����ة��فراد. 4.4

� �كبار�السن �يؤثر�ع�� ��ورونا �ف��وس �أن �الدراسات ��–أثب�ت �سنة �ستون �الفئات��- أك���من �ع�� �أك���منھ �ش�ل

دة�ومضاعفات�تز�د�من�احتمال�الوفاة�جراء��صابة�بالف��وس�خاصة�لدى�العمر�ة��خرى،�و���ق���م�أعراض�مرضية�حا

مليون���ص�عر�ي،��م��ك���عرضة�����32اص�املصاب�ن�بأمراض�مزمنة��السكري�و�الضغط،�و�و�ما�يضع�حوا���

� �التغطية �محدودية �مع �الوضع �استمرار�تفاقم �ظل ��� �لالرتفاع �مر�� �العدد ��ذا �أن �كما �بالو�اء، �وعدم�لإلصابة ال��ية

كفاية�ا��دمات�املقدمة�لتلبية�الطلب�ع���ا��اجة�للرعاية�ال��ية�ملواج�ة�الو�اء�خاصة����حال�تزايد�عدد��صابات�و�و�

فرد،�وكذا�عبء�املرض�لعدد��10000الذي�يب�ن�تطور��ل�من�عدد��طباء�ل�ل��4ما�نو��ھ�من�خالل�الش�ل�املوا���رقم

   . من�الدول����املنطقة�العر�ية

  .فرد،�وكذا�عبء�املرض�لعدد�من�الدول����املنطقة�العر�ية�10000تطور��ل�من�عدد��طباء�ل�ل� :4 الش�ل

  
 /https://www.unescwa.org/ar/publications،�2020،)�س�وا(مم�املتحدة� : املصدر

مر�ض�و�نطبق��10000الش�ل�السابق�يو���أن�عبء�املرض�جراء�و�اء��ورونا�يزداد��لما�قل�عدد��طباء�ل�ل�

�و �نموا ��قل �العر�ية �الدول �ع�� �غرار��/�ذا �ع�� �غ���مستقرة، �سياسية �أوضاع �و�ع�ش �ع �صرا �مناطق ��عد �ال�� أو�تلك

���الش�ل�أين�يقل�مستوى�التغطية�ال��ية�عن�خمسة�أطباء��االصومال،�السودان،�العراق،�اليمن�ودول�أخرى�نالحظ�

مر�ض��10000د�خطر�املرض���ذه�البلدان،�فيما�يرتفع�مستوى�التغطية�الطبية�ل�ل�مر�ض�و�و�ما�ينوه�ب��اي�10000ل�ل�

���الدول��ك���نموا�وال���يقل���ا�عدد�الس�ان�ع���غرار�دول�ا��ليج،�باإلضافة�لتو�س�و�ا��زائر�وال���تراوح�معد�التغطية�

  . املرض���ذه�الدول �مر�ض�و�و�ما�يفسر�انخفاض�عبء10000طب�ب�ل�ل��27و����13ا�حسب�الش�ل�ب�ن�

  تداعيات�كورونا�ع���املساواة�ب�ن�ا���س�ن�. 5.4

�سب�ت�جائحة��ورونا����ا�ساع�ال�وة����التفاوتات�ال����انت�قائمة�ب�ن�ا���س�ن����املنطقة�العر�ية،�و�بالتا���فقد�

�زادت �ا��ائحة �تف��� �ظل �و�� �أنھ �حيث �املجال، ��ذا ��� �تحققت �قد ��انت �ال�� �النتائج �غ����تراجعت �لل�شاطات ا��اجة

مدفوعة��جر�باملنطقة�العر�ية�و�ال���تتم�ع���عاتق�ال�ساء�و�الفتيات،�أ�م�أسبا��ا�انقطاع��طفال�عن�الدراسة،�وحاجة�

كبار�السن�لرعاية�خاصة،�وغ���ا�من�لظروف�ال���خلف��ا�ا��ائحة�و�ال���جعلت�من�املرأة�العر�ية���ية�ل�ا�كما�جعل��ا�

�ال �للعنف �العزل���ية �تداعيات �جراء �العر�ي �الرجل ��ع�ش�ا �أصبح �ال�� �النفسية �للضغوطات �ن�يجة �و�ا��سدي لفظي

���املنطقة���-قابالت؛�ممرضات��-�جتما��،�كما�أن�اعتبار�أك���من�ثل����طقم�الطبية�و�القوى�العاملة����مجال�ال��ة�

و�املطاعم�و���الفئات�املتواجدة�ضمن�الصفوف��مامية��العر�ية����من�ال�ساء،�بالضافة�إ���عامالت�النظافة،�الغسيل،

 .ملواج�ة�و�اء��ورونا،�و�و�ما�يفسر�أن�العديد�من���ايا�الو�اء�من�ال�ساء�العامالت�ضمن�ال�شاطات�السابقة�الذكر�
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  ا��اتمة. 5

�للتنمي   ��جتما�� �البعد �أ�داف �ع�� ��ورونا �ألثر�جائحة �باألساس �الدراسة ��ذه �خالل �من ����تطرقنا �املستدامة ة

تأكد�من�خالل�الدراسة���ة�الفرضية�الرئ�سية،�وال���تمحورت�حول�وجود�أثر���ائحة��ورونا�ع���املنطقة�العر�ية،�وقد�

��ورونا� �جائحة �جراء �متفاوتة؛�حيث�أنھ �العر�ية�و�درجات �باملنطقة �املستدامة �للتنمية ��جتما�� �محددات�البعد مختلف

جتما���باملنطقة�العر�ية�صعب�املنال،��عد�أن�أ��قت�ا��ائحة�خسائر�لعدة�م�اسب��انت�أصبح�تحقيق�أ�داف�البعد�� 

قد�تحققت�قبل�ا��ائحة،�وعصفت�بالرزنامة�ال����انت�قد�وضعت�سابقا�لتحقيق�جملة�من�أ�داف�التنمية��جتماعية�

� �سنة �حددت �وال�� �العر�ية �باملنطقة �بد�2030وال�شر�ة �يؤكد �و�و�ما �لتحقيق�ا، �الفرعية�كأجل �الفرضيات ���ة وره

للدراسة،�و�ال���تم�تأكيد�ا�من�خالل�تقسيم�الدراسة�إ���ثالثة�محاور�رئ�سية�،تطرقنا�من�خالل�ا�لتداعيات�أزمة��ورونا�

ومن�ثم�أثر�جائحة�: تداعيات�جائحة��ورونا�ع���البعد��جتما���أل�داف�التنمية�املستدامةع����قتصاد�العال��؛�كذلك�

  .باملنطقة�العر�ية�����2030داف��جتماعية�للتنمية�املستدامة�لسنة��ورونا�ع�

  :كما�تم�من�خالل�الدراسة�التوصل���ملة�من�النتائج�ن��ز�ا����النقاط�التالية

تراجع�أ�م�مؤشرات�النمو��قتصاد�سيؤدي�ال�محالة�الرتفاع�معدالت�الفقر�باملنطقة�العر�ية،�حيث�أن�ا��طر��ك���� -

 نقطة�يحدق�بفئة�العمال�غ���النظامي�ن��و��م�ال�يتمتعون�بخدمات�التام�ن�والضمان��جتما��؛����ذه�ال

تأث���ا��ائحة�ع���سلسلة��نتاج�والتوز�ع�ملختلف�املنتجات�الغذائية�ا�عكس�ع���عملية��مدادات�الغذائية�املوج�ة� -

 نحو�املنطقة�العر�ية�ما�أدى�ل��اجع�مستو�ات��من�الغذا�ي؛�

ت���قطاع�التعليم�بجميع�فروعھ،�أ�م�القطاعات�املتضررة�من�جائحة��ورونا،����ظل�عمليات��غالق�ال���ش�د��ا��ع -

مختلف�املدارس�وا��امعات����أعقاب�حلول�ا��ائحة؛�حيث�أن�فرض��ل��ام�ب��وتو�والت�التباعد��جتما��،�وفرض�

�لف �للمدارس �إغالق �وح�� �للمتمدرس�ن �السا�� �ا���م �وعدد�تقليص �التعليم �مستو�ات �ع�� �أثر �مطولة، ��ات

 املتمدرس�ن�والطلبة�باملنطقة�العر�ية؛

ترتبط�مؤشرات�ال��ة�العامة�باملنطقة�العر�ية�ع���غرار�با���دول�العالم،�بارتفاع�متوسط�أمل�حياة�الس�ان،�كما� -

  . أ��ا�تؤثر�ع���التنمية�املستدامة���ا

ة�من�التوصيات�وال���تتمحور����مجمل�ا�حول�حتمية�استفادة�غالبية�من�خالل�نتائج�الدراسة�يمكن�تقديم�جمل

�إ��� �للوصول �الطر�ق �خطة ��و�تكييف ��ول �ا��انب �م�م�ن؛ �جانب�ن �خالل �من ��ورونا، �جائحة �تجر�ة �من �العر�ية الدول

�املن �ف�و�تطو�ر�مختلف �الثا�ي �ا��انب �أما �آنفا؛ �املحددة ��جال �غضون ��� �املستدامة �التنمية �ال��ية،�أ�داف ظومات

  .  التعليمية،�ومنظومة�إدارة��زمات�لغرض�التكيف�والتصدي�ملختلف��زمات�املحتمل�حدو��ا�مستقبال
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