
 

 

 

 

 

 اإلسكوا في اإلعالم

 2020آذار/مارس 

 

، األمينة التنفيذية لإلسكوا تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق  19- للتخفيف من تداعيات كوفيد  

 ( ار األمم المتحدةأخب)  إقليمي للتضامن االجتماعي

 ( الكويتية السياسة) العقوبات على سورية… والبيان التاريخي لـ “اسكوا” 

 ( كونا) كورونا صندوق اقليمي لمواجهة إلنشاءتدعو الحكومات العربية  )اسكوا(  

 ( سانا) دشتي تدعو لرفع اإلجراءات االقتصادية المفروضة على بلدان عربية 

 ( MENA FN)  عربية إنشاء صندوق للتضامن فى مواجهة كورونامسئولة أممية تدعو الحكومات ال 

  األمينة التنفيذية لإلسكوا تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي 

 ( نلكلمة أونالي ا)

"كورونا" تهديد خطير يستدعي تضامنا   دشتي تدعو الى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن اإلجتماعي: 

 ( المركزية) غير مسبوق

 ( باريةأحفاد اإلخشبكة ) اإلسكوا: على الحكومات العربية إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي 

 ( 24لبنان ) العربية إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي اإلسكوا: على الحكومات  

شبكة  ) يمسؤولة أممية تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماع  

 ( الصين

وكالة  ) وكيلة األمين العام لألمم المتحدة في بيروت تشدد ضرورة التضامن لمواجهة فيروس كورونا 

 ( األنباء السعودية

دشتي دعت إلى انشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي: تهديد غير مسبوق يستدعي تضامنا غير   

 ( النشرة) مسبوق

 ( يونا)  نشاء صندوق اقليمي لمواجهة كورونا)اسكوا( تدعو الحكومات العربية إل 

 ( اليوم السابع) وكيلة األمين العام لألمم المتحدة: التقييمات األولية لتداعيات كورونا مرعبة 

 ( اليوم السابع)  مسئولة أممية تدعو الحكومات العربية إنشاء صندوق للتضامن فى مواجهة كورونا 

 ( مبتدا) أزمة كورونا ومسألة حظر التجوال 

   (أوالا االقتصاد واألعمال) عياإلسكوا: لصندوق عربي إقليمي للتضامن االجتما 

 ( مباشر) محذرة من خسائر بالوظائف.."اإلسكوا" تدعو لتدشين صندوق عربي لمواجهة كورونا 

 ( بيئة أبو ظبي)  اجلة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمياالستجابة اإلقليمية الع 

ا غيَر مسبوقدشتى: كورونا.. تَهديدٌ غيُر مسبوق يست   ( الديبلوماسي) دعي تضامنا

 (المشهد العربي) وكيلة األمين العام لألمم المتحدة: التقييمات األولية لـ»كورونا« ُمرعبة 

ا غيَر مسبوقشروال د    ( نبض )  تي: تَهديدٌ غيُر مسبوق يستدعي تضامنا
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https://www.lebanon24.com/news/world-news/687934/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84
https://www.lebanon24.com/news/world-news/687934/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84
http://arabic.china.org.cn/txt/2020-03/28/content_75869759.htm
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2052301
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https://www.elnashra.com/news/show/1400986/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A:
http://www.iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=284058
https://www.youm7.com/story/2020/3/28/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A9/4692196
https://www.youm7.com/story/2020/3/27/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9/4692182
https://www.mobtada.com/details/921164
https://www.awalan.com/Article/3097/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.mubasher.info/news/3610558/%D9%85%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.abudhabienv.ae/news-55687.html
https://www.aldiplomasy.com/?p=91908
https://almashhadalaraby.com/news/171663
https://nabd.com/s/70594227-d7ff33/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8E%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8F-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8E-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82


ا غيَر مسبوق شروال د    ( صوت لبنان) ”تي: “تَهديدٌ غيُر مسبوق يستدعي تضامنا

"كورونا" تهديد خطير يستدعي تضامنا   دشتي تدعو الى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن اإلجتماعي: 

 ( دااألخبار كن) غير مسبوق

 (  النتشار)ا دشتي دعت إلى انشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي 

 The socio-economic cost of the pandemic (The Arab Weekly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vdl.me/latestnews/%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d9%8e%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8c-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%8f-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%8a-%d8%aa%d8%b6/?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
https://www.alakhbar.ca/article/39159/
https://www.alakhbar.ca/article/39159/
https://www.alakhbar.ca/article/39159/
http://alintichar.com/79927
https://thearabweekly.com/socio-economic-cost-pandemic


 

 

، األمينة التنفيذية لإلسكوا تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق 19-للتخفيف من تداعيات كوفيد 

   إقليمي للتضامن االجتماعي

 ار األمم المتحدة أخب

ة التنفيذية لإلسكوا الحكومات العربية إلى إنشاء  دعت روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمين

يهدف إلى دعم البلدان العربية األقل نموا والمعّرضة للخطر، ويضمن   ،ليمي للتضامن االجتماعيصندوق إق

ثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ التعجيل في االستجابة الحتياجات الشعوب العربية، ويوفّر اإلغا 

 .الصحية

ل "االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من  روال دشتي في بيان صادر، يوم الجمعة، حو السيدةوقالت 

تداعيات وباء كورونا العالمي" إن الحكومات العربية يمكنها المساهمة في تمويل الصندوق بُسبل عديدة، من 

ء كانت زكاة المال أو زكاة بينها "اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا الصندوق، سوا

 ".الفطر

يق اإلقليمية القائمة إلى ضرورة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة  ودعت الصناد 

والمتوسطة. فيما دعت المؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية متعددة األطراف، إلى 

لحيز المالي للبلدان العربية، ل سداد الدين وخفضه، مشيرة إلى أن ذلك "سيزيد االنظر في وضع آليات لتأجي 

 ".مما سيتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا

 معالجة الوباء تستدعي استجابة إقليمية ووطنية 

بل استجابة  وقالت األمينة التنفيذية لإلسكـوا إّن معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابة إقليمية فحسب، 

 :وطنية أيضا. وأضافت بالقول

أت حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكّل ثناء...ندعو الحكومات العربية إلى اتخاذ تدابير  لقد بد"

مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتُستثمر في قدرته على البقاء. وينبغي أن تكون االستجابة للوباء شاملة  

لمشاريع الصغيرة وتحميها من اجين، وتعّزز نظم الحماية االجتماعية، وتنهض باومتكاملة: تؤازر المحت

 ".اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد

وشددت المسؤولة األممية على ضرورة أن تدعم هذه التدابير الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  

الغذائية األساسية والسلع الضرورية   واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد 

 .روف وبأسعار معقولةفي كّل الظ

 ".وشددت كذلك على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذه التدابير "لتزداد فعالية وكفاءة

 ُهدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم 

بدأت تنتشر في وقت ترزح فيه عدة بلدان عربية، بالفعل،  19-كـوفيد  وقالت وكيلة األمين العام إن جائحة

سنة للسالم في المنطقة العربية.  2020لصراعات، داعية إلى العمل، منذ هذه اللحظة، لتكون  تحت وطأة ا

 :وأضافت 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052232
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052232
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052232
https://www.un.org/ar/coronavirus
https://www.un.org/ar/coronavirus


الدولي، إلى اإلعالن عن ُهدنة إنسانية  في سبيل ذلك، أدعو جميع الجهات اإلقليمية المعنية، والمجتمع "

غزة، ورفع العقوبات   ة لبناء سالم عادل ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاعفورية، وبذل جهود حثيث 

المفروضة على بعض البلدان العربية، واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحِة وباء  

 ".كورونا وحماية ُسبُِل العيش

 دعي تضامنا غير مسبوق" مسبوق يست "تهديد غير

فيروس كورونا ُمرِعبة، قائلة إننا  من أن التقييماُت األولية ألثر وباء  بيانها روال دشتي في وحذرت السيدة

ات بمليارات الدوالرات. نخسر أرواحا ال تُقدر بثمن، وسنخسر وظائف تُقدّر بالماليين، وسنخسر إيراد "س

سيلتحق مالييُن البشر بمن سبقُهم إلى ِشباِك الفقِر. مالييُن الالجئين والناِزحين داخل بلدانهم ستنقطع عنهم  

نساء، كما اعتَدن، سيتحّملن الوزر األكبر للعنف المتزايد والمخاطر الصحية  المساعدات اإلنسانية. وال 

 ".المتفاقمة

 :وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا إنها ال تهدف إلى تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة 

ء عليه ب علينا العمل، فورا، للقضاوباء كورونا تهديد غير مسبوق يستدعي تضامنا غير مسبوق. واج"

ه. أّي جهود نبذلها لتحقيق ذلك يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدالة والتخفيف من تداعيات 

االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن والعطاء التي هي سبيلُنا إلى منطقة عربية تنعم باألمن والعدل 

 ".واالزدهار
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   تاريخي لـ “اسكوا”العقوبات على سورية… والبيان ال

 الكويتية  السياسة

 

كان الفتا وشجاعا البيان الذي صدر عن االمينة التنفيذية لـ “االسكوا” ابنة الكويت د. روال دشتي حول سبل  

مواجهة فيروس”كورونا” الذي يجتاح اليابسة والبحار مخلفا االف الضحايا ومئات االالف من المصابين،  

 .عالمويزعزع في جنوحه قالعا مالية واقتصادية في ال

النسان له االولوية في البيان التاريخي لـ “االسكوا”،ال يعترف بحدود الجغرافيا ،كما لم يعر  االنسان،وحده ا

اهتماما السوار الطبقية في العالم، وهنا ،مناسبة للتذكير بمواقف الكويت،وطن االنسان واالنسانية التي  

من وفلسطين وغيرها،  ا ايران والعراق واليسارعت الى مد يد العون الى الدول المحتاجة وفي مقدمته

 . فاالنسان في قاموس امير االنسانية صاحب السمو الشيخ صباح األحمد هو المحور، وحمايته هي الغاية

انه بيان الصرخة، صرخة نابعة من ضمير المسؤولية، صرخة خرجت من مشاهد السيناريو االسوأ المتوقع  

من وليبيا وغيرها من المناطق،لذلك يسجل  الحال في سورية والي في الدول التي تواجه صراعات كما هي 

التاريخ االنساني لـ “االسكوا” دعوتها الى هدنة انسانية فورية ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان  

العربية، وانشاء صندوق اقليمي للتضامن االجتماعي ،فاالولوية اآلن هي لالنسان . وال اعلم كيف، ولماذا  

ات رفع العقوبات منظر ذاك الطفل السوري الذي لجأ مع عائلته للبحر هربا من  ر في الذاكرة مع نداءعب

 ؟ 2015اتون “حرب االوصياء” فلفظته امواجه على سواحل تركيا عام  

سورية يا معشر االنسانية، كما غزة، والسودان هي احوج ما تكون االن الى فزعة انسانية عربية اسالمية  

لدعم االنساني، بعدما اخرس فيروس العصر كل اسلحة الدمار السياسي،  ساحات جاهزة لفيالق ادولية، فال

 .واذل فوهات البنادق المستوردة من كل حدب وصوب 

وفي لحظة تأمل صادقة لنسأل انفسنا: هل من ثمن لتلك الوقفة البطولية لولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن  

ن سورية العربية الشقيقة لن تبقى وحدها”في  ار االسد ليقول له “ازايد باتصاله مع الرئيس السوري بش

 مواجهة الفيروس الفتاك؟ 

مواقف االصالة العربية تطل بينما الوحدة االوروبية تتعرى امام امتحان “كورونا”، تتساقط شعارات  

نعيق الغربان    االنسانية وتتكسر مبادئ حقوق االنسان بالصوت والصورة على صخرة الواقع االيطالي، وبدا

لوحدة التي حلقت اعواما على اجنحة مصالح اليورو. هذا هو زمن الكشف، وليكن درسا،االهتمام  ينعى ا

بالتعليم والجامعات ومراكز البحث هو االساس ،وان رفاه الشعوب وحمايتها، ما كانت لتحلق اال بجناحين  

 .:التفوق العلمي واصالة القيم 

 . هذا الزمن سيعبر…
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  كورونا صندوق اقليمي لمواجهة إلنشاءتدعو الحكومات العربية وا( سك)ا

 كونا 

 

  لمتحدة واالمينة التنفيذية للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب دعت وكيلة االمين العام لالمم ا

تي اليوم الجمعة الحكومات العربية الى انشاء صندوق اقليمي للتضامن االجتماعي ا( روال دشاسيا )اسكو

خلفية جاء ذلك في بيان اصدرته وكيلة االمين العام على  ).19كوفيد  - لمواجهة وباء )كورونا المستجد 

تجابة انسانية خطة اسلتبني  الدعوة التي اطلقها االمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس امس االول

وقالت دشتي  .عالمية منسقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض البلدان االكثر ضعفا في العالم

نموا والمعرضة للخطر ويضمن التعجيل في  ان صندوق التضامن االجتماعي "يدعم البلدان العربية االقل

 ."وارئ الصحيةثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطالحتياجات الشعوب العربية ويوفر االغا  االستجابة

واضافت ان "الصندوق يمكن للحكومات العربية المساهمة في تمويله بسبل عدة من بينها االعالن عن جواز  

وقالت انه "ينبغي  ."م لهذا الصندوق سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطرالعا دفع الزكاة المستحقة هذا

و قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كما  مية القائمة توجيه استثماراتها نحللصناديق االقلي

وضع   للمؤسسات المالية واالنمائية االقليمية وكذلك المؤسسات المالية المتعددة االطراف النظر في ينبغي

ما سيتيح لها معالجة  يسمح بزيادة "الحيز المالي للبلدان العربية م اليات لتأجيل سداد الدين وخفضه" النه

واشارت دشتي الى ان فيروس كورونا باغت قلب العالم والمنطقة العربية وعرقل   ."تداعيات وباء كورونا

في "العمل العاجل النقاذ االرواح واصالح  االن يكمن  التنمية المستدامة وبعثر االولويات مضيفا ان الهدف

ولفتت الى وضع العديد من  ."القتصادية لهذا الوباء العالميسبل العيش والتخفيف من التداعيات االجتماعية وا

في   " عام السالم2020البلدان العربية التي ترزح تحت وطأة الصراعات داعية الى العمل على ان تكون سنة 

الت ان "وباء كورونا تهديد غير مسبوق يستدعي تضامنا غير مسبوق والعمل فورا وق ."المنطقة العربية

الثقافة العربية هي ثقافة التضامن والعطاء "التي هي   والتخفيف من تداعياته" مشيرة الى انللقضاء عليه  

 . "سبيلنا الى منطقة عربية تنعم باالمن والعدل واالزدهار
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   دشتي تدعو لرفع اإلجراءات االقتصادية المفروضة على بلدان عربية 

 سانا 

م لألمم المتحدة األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية دعت روال دشتي وكيل األمين العا

لغرب آسيا “اسكوا” إلى رفع اإلجراءات االقتصادية الجائرة المفروضة على العديد من البلدان العربية بما  

 .يمكنها من التصدي لوباء كورونا وتداعياته

للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمي” شددت دشتي على “االستجابة اإلقليمية العاجلة  ان حولوفي بي

ضرورة رفع اإلجراءات االقتصادية القسرية المفروضة على بعض البلدان العربية ورفع الحصار عن قطاع 

 .سبل العيش غزة واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحة وباء كورونا وحماية 

ا غير مسبوق لذلك ينبغي العمل فوراا وتابعت إن وباء كورونا يش كل تهديداا غير مسبوق يستدعي تضامنا

للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته داعية الدول العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي يدعم 

  .لصحيةحاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ االبلدان األقل نمواا والمعرضة للخطر ويوفر اإلغاثة في  
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   عربية إنشاء صندوق للتضامن فى مواجهة كورونا مسئولة أممية تدعو الحكومات ال

MENA FN 

دعت روال دشتي وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا، فى بيان لها، الحكومات العربية  

واجهة كورونا، مؤكدة أن كورونا تهديد غير مسبوق  إلنشاء صندوق إقليمى للتضامِن االجتماعى فى م

ا غير مسبوق  .يستدعي تضامنا

التنمية المستدامة، والذى لم  أنه سيكون عقداا للعمل الدؤوب من أجل وأضافت، أن هذا العقد الذى عزمنا على 

 .يتم شهره الثالث بعد، باغته وباء قلب العالم والمنطقة العربية رأساا على عقب 

لعاجلة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمي قالت، إن كورونا تمثل تهديدا وحول االستجابة اإلقليمية ا

نا، فأصبحنا بين ليلٍة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح، وإصالح سبل صحيا بعثر أولويات 

 لتخفيف من التداعيات االجتماعية واالقتصادية لوباء كورونا العالمي العيش، وا

لى أن هذا الوباء الفتاك ينتشر فى العالم بأسره وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة  وأشارت إ

ا، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  الصراعات. عام السالم في   2020ومن أجل تلك البلدان أطلق نداء" لنعمل معا

مع الدولي، إلى اإلعالن عن طقة العربية". وفي سبيل ذلك، أدعو جميع الجهات اإلقليمية المعنية، والمجتالمن

 .ُهدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة لبناء سالٍم عادل ودائم

ب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان العربية، أنه يجوأكدت 

 .عيشواالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحِة وباء كورونا وحماية ُسبُِل ال

، والتضامن  وتابعت، أن ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابة استثنائية متكاملة محورها اإلنسان، ورفاهه

ن أي استجابة نتّخذها  معه أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره التي تحدث مزيداا من الخراب كل يوم، قد يبدو أ

ا، فوراا، إلنقاذ  لن ترقى إلى مستوى التحديات.تلك تحديات جسيمة بال  شك، لكن عزيمتنا أقوى. فلنعمل معا

ا أكبر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتن ا، ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان العربي.لنعمْل معا

اتهم، فذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلُنا إلى التنمية المستدامة كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوم

 .نشودة التي ال تُهمل أحداا الم

 

 

 

 

 

 

 

 

https://menafn.com/arabic/1099924827/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


   ق إقليمي للتضامِن االجتماعي األمينة التنفيذية لإلسكوا تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندو

 ة أونالين الكلم

 

من أجل التنمية المستدامة، والذي لم يُتّم شهره   هذا العقد الذي عزمنا على أنه سيكون عقداً للعمل الدؤوب 

العربية رأساً على عقب. تهديٌد صحي بعثر أولوياتنا، فأصبحنا   الثالث بعد، باغتَه وباٌء قلَب العالم والمنطقة 

مل العاجل إلنقاذ األرواح، وإصالح سبل العيش، والتخفيف من  بين ليلٍة وضحاها ال نعتزم سوى الع

 .اعية واالقتصادية لوباء كورونا العالميالتداعيات االجتم

 

ل تحت وطأة الصراعات. بلدان من أجلها أطلُق هذا  ينتشر هذا الوباء الفتّاك وعدة بلدان عربية ترزح بالفع

عام السالم في المنطقة العربية. في سبيل ذلك، أدعو    2020: لنعمل معاً، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  النداء

مية المعنية، والمجتمع الدولي، إلى اإلعالن عن ُهدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة  جميع الجهات اإلقلي

 عادل ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان  لبناء سالمٍ 

 .بُِل العيشالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحِة وباء كورونا وحماية سُ العربية، وا

 

وسنخسر وظائف تُقّدر بالماليين،   التقييماُت األوليةُ ألثِر وباِء كورونا ُمرِعبة: سنخسر أرواحاً ال تُقدَّر بثَمن، 

يُن البشر بمن سبقُهم إلى ِشباِك الفقِر. مالييُن الالجئين  وسنخسر إيراداٍت بمليارات الدوالرات. سيلتحق مالي

طع عنهم المساعدات اإلنسانية. والنساء، كما اعتَدن، سيتحّملن الوزر األكبر  والناِزحين داخل بلدانهم ستنق

 .اطر الصحية المتفاقمةللعنف المتزايد والمخ

 

ليس هدفي تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة: وباء كورونا تهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضاُمناً  

عليه والتخفيف من تداعياته. أّي جهود نبذلها لتحقيق ذلك  غيَر مسبوق. واجٌب علينا العمل، فوراً، للقضاء  

لة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن والعطاء التي هي  يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدا

 .م باألمن والعدل واالزدهارسبيلُنا إلى منطقٍة عربيٍة تنع 

 

ية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي. صندوق  انطالقاً من ثقافتنا هذه، ندعو الحكومات العرب 

ضة للخطر، ويضمن التعجيَل في االستجابِة الحتياجات الشعوب  يدعم البلدان العربية األقل نمواً والمعرّ 

المواد الغذائية والطوارئ الصحية. صندوق يمكن للحكومات   العربية، ويوفّر اإلغاثة في حاالت نقص 

في تمويله بُسبل عّدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا  العربية المساَهمة 

 .سواَء كانت زكاةَ المال أو زكاء الفطرالصندوق، 

 

كذلك، ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة  

ية واإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف،  والمتوسطة. وينبغي للمؤسسات المال

سداد الدين وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما سيتيح لها  النظر في وضع آليات لتأجيل 

 .كورونا معالجة تداعيات وباء 

 

بل استجابةً وطنيةً أيضاً. لقد بدأت    إّن معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابةً إقليمية فحسب،

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=467259
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=467259
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=467259


ذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى اتخاذ  حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكّل ثناء. على ه

رته على البقاء. وينبغي أن تكون االستجابة للوباء  تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتُستثمر في قد 

محتاجين، وتعّزز نظم الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها  شاملة ومتكاملة: تؤازر ال

لة االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  من اإلفالس، وتدفع عج

والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية  واألشخاص ذوي اإلعاقة  

ها  كّل الظروف وبأسعار معقولة. تلك تدابير حكومية ال بّد منها، وال بّد من مشاركة القطاع الخاص في في

 .لتزداد فعاليةً وكفاءة

 

ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابةً استثنائية. استجابة متكاملة محورها اإلنسان، ورفاُهه، والتضامن  

التي تُحدث مزيداً من الخراب كل يوم، قد يبدو أّن أي استجابة  معه. أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره 

ت. تلك تحديات جسيمة بال شّك، لكّن عزيمتنا أقوى. فلنعمل معاً، فوراً،  نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديا

.  األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان العربي إلنقاذ أكبِر عدد ممكن من 

نا إلى التنمية  لنعمْل معاً كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلُ 

 .المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"كورونا" تهديد خطير يستدعي تضامنا غير   دشتي تدعو الى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن اإلجتماعي:

   مسبوق

 المركزية

مين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي الحكومات العربية إلى إنشاء  يلة األدعت وك 

 .صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي

وأعلنت دشتي في بيان عن "االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمي"، "ان  

للعمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة، والذي لم يتم شهره   ون عقداأنه سيك هذا العقد الذي عزمنا على 

الثالث بعد، باغته وباء قلب العالم والمنطقة العربية رأسا على عقب. تهديد صحي بعثر أولوياتنا، فأصبحنا  

من  بين ليلة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح، وإصالح سبل العيش، والتخفيف 

 .الجتماعية واالقتصادية لوباء كورونا العالمياعيات ا التد 

وأوضحت ان "هذا الوباء الفتاك ينتشر وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة الصراعات. بلدان من  

عام السالم في المنطقة العربية. في    2020أجلها أطلق هذا النداء: لنعمل معا، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  

ى اإلعالن عن هدنة إنسانية فورية،  جميع الجهات اإلقليمية المعنية، والمجتمع الدولي، إل سبيل ذلك، أدعو 

وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة  

كورونا وحماية  على بعض البلدان العربية، واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحة وباء 

 ."سبل العيش 

األولية ألثر وباء كورونا مرعبة: سنخسر أرواحا ال تقدر بثمن، وسنخسر  وأشارت إلى ان "التقييمات 

وظائف تقدر بالماليين، وسنخسر إيرادات بمليارات الدوالرات. سيلتحق ماليين البشر بمن سبقهم إلى شباك  

تدن،  هم ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية. والنساء، كما اعالفقر. ماليين الالجئين والنازحين داخل بلدان

 ."سيتحملن الوزر األكبر للعنف المتزايد والمخاطر الصحية المتفاقمة 

وقالت :"هدفي ليس تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة: وباء كورونا تهديد غير مسبوق يستدعي  

لقضاء عليه والتخفيف من تداعياته. أي جهود نبذلها  تضامنا غير مسبوق. واجب علينا العمل، فورا، ل

قيق ذلك يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن  لتح

 ."والعطاء التي هي سبيلنا إلى منطقة عربية تنعم باألمن والعدل واالزدهار

لدان  ق إقليمي للتضامن االجتماعي. صندوق يدعم البودعت دشتي الحكومات العربية إلى "إنشاء صندو

بية األقل نموا والمعرضة للخطر، ويضمن التعجيل في االستجابة الحتياجات الشعوب العربية، ويوفر  العر

اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. صندوق يمكن للحكومات العربية المساهمة في  

لهذا الصندوق، سواء كانت  ينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقة هذا العام تمويله بسبل عدة، من ب 

 ."زكاة المال أو زكاء الفطر 

كذلك، رأت انه "ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات  

مية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة  الصغيرة والمتوسطة. وينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقلي

في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما   األطراف، النظر 

 ."سيتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا

طنية أيضا. لقد  واعتبرت ان "معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابة إقليمية فحسب، بل استجابة و

ير جديرة بكل ثناء. على هذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى  بدأت حكومات عربية بالفعل باتخاذ تداب

اتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتستثمر في قدرته على البقاء. وينبغي أن تكون االستجابة  

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/205162/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A


الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة   للوباء شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعزز نظم

ا من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  وتحميه

واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية  

ركة القطاع الخاص فيها  معقولة. تلك تدابير حكومية ال بد منها، وال بد من مشافي كل الظروف وبأسعار 

 ."لتزداد فاعلية وكفاءة

وختمت: "ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابة استثنائية. استجابة متكاملة محورها اإلنسان، ورفاهه،  

ن الخراب كل يوم، قد يبدو أن أي  والتضامن معه. أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره التي تحدث مزيدا م 

قى إلى مستوى التحديات. تلك تحديات جسيمة بال شك، لكن عزيمتنا أقوى. فلنعمل  استجابة نتخذها لن تر

معا، فورا، إلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان  

نساني، وسبيلنا إلى  ا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلالعربي. لنعمل معا كي نعيد لشعوبن

 ."التنمية المستدامة المنشودة التي ال تهمل أحدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   اإلسكوا: على الحكومات العربية إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي

 بارية اإلخ أحفاد شبكة 

شددت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي، في بيان، على أّن فيروس  

كورونا يشكل تَهديداً غير مسبوق يستدعي تضامناً غيَر مسبوق، داعيةً الحكومات العربية إلى إنشاء  

 .اء كورونا العالميقليمي للتضامِن االجتماعي للتخفيف من تداعيات وب صندوق إ

 

وأشارت دشتي إلى أّن ظروف العالم اليوم إستثنائية، تستدعي استجابةً إستثنائية متكاملة. ودعت إلى “العمل  

دة لإلنسان  معاً فوراً إلنقاذ أكبِر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جدي

اإلنساني، وسبيلُنا إلى    األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا العربي. لنعمْل معاً كي نعيد لشعوبنا

 .”التنمية المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً 
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   العربية إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي اإلسكوا: على الحكومات

 24لبنان  

فيروس   شددت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي، في بيان، على أنّ 

بوق يستدعي تضامناً غيَر مسبوق، داعيةً الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق  داً غير مسيشكل تَهدي كورونا

 .العالمي كورونا إقليمي للتضامِن االجتماعي للتخفيف من تداعيات وباء 

  

ظروف العالم اليوم إستثنائية، تستدعي استجابةً إستثنائية متكاملة. ودعت إلى "العمل  ي إلى أّن وأشارت دشت 

معاً فوراً إلنقاذ أكبِر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان  

واجبنا اإلنساني، وسبيلُنا إلى  تهم، فذلك  ثقة بحكوماالعربي. لنعمْل معاً كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم وال

 ."التنمية المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanon24.com/news/world-news/687934/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84
https://www.lebanon24.com/news/world-news/687934/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84
https://www.lebanon24.com/news/world-news/687934/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84
https://www.lebanon24.com/entity/127576/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/127576/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/


   يمسؤولة أممية تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماع

 شبكة الصين 

دعت وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"  

روال دشتي اليوم )الجمعة( الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي في إطار  

 (. 19-ورونا )كوفيد االستجابة العاجلة للتخفيف من تداعيات فيروس ك

وذكرت دشتي في بيان صدر عن اإلسكوا وتلقت وكالة أنباء ))شينخوا(( نسخة منه أن الصندوق يهدف إلى  

مساعدة البلدان العربية األقل نموا والمعرضة للخطر ، مع ضمان االستجابة السريعة الحتياجات الشعوب  

 ئ الصحية . العربية ، وتوفير اإلغاثة في حاالت نقص الغذاء والطوار

ورأت أنه يمكن للحكومات العربية المساهمة في تمويل الصندوق بسبل عدة من بينها اإلعالن عن جواز دفع  

 الزكاة المستحقة هذا العام للصندوق. 

 كما دعت دشتي القوى اإلقليمية والمجتمع الدولي إلى إعالن هدنة إنسانية فورية وبناء سالم عادل ودائم. 

على رفع الحصار عن قطاع غزة والعقوبات المفروضة على بعض الدول العربية ،    وحثت األمم المتحدة

 باإلضافة إلى االمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمحاربة فيروس كورونا. 

 وطالبت الحكومات العربية إلى اتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتستثمر في قدرته على البقاء. 

( ال تقدر بثمن كما أنه ستفقد ماليين  19-ألرواح التي ستفقد بسبب فيروس )كوفيد ي من أن ا وحذرت دشت

 الوظائف واإليرادات ، بينما سيقع الكثير من الناس في براثن الفقر. 

كما أشارت إلى أن ماليين الالجئين والنازحين سيحرمون من المساعدة اإلنسانية بسبب الفيروس داعية إلى  

 ء عليه والتخفيف من آثاره. فور للقضارف على الالتص
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   وكيلة األمين العام لألمم المتحدة في بيروت تشدد ضرورة التضامن لمواجهة فيروس كورونا 

 وكالة األنباء السعودية 

ية واالجتماعية  للجنة األمم المتحدة االقتصاد  م المتحدة واألمينة التنفيذيةشددت وكيلة األمين العام لألم

اإلسكوا في بيروت ، روال دشتي، على أّن فيروس كورونا يشكل تَهديداً غير مسبوق يستدعي تضامناً غيَر  

 .مسبوق

ات فيروس  ودعت دشتي في بيان اليوم،إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي للتخفيف من تداعي 

ية، تستدعي استجابةً إستثنائية متكاملة إلنقاذ أكبِر عدد  كورونا ، مشيرة إلى أّن ظروف العالم اليوم إستثنائ 

 ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب األولويات. 
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ر  دشتي دعت إلى انشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي: تهديد غير مسبوق يستدعي تضامنا غي

   مسبوق

 النشرة

شاء  الحكومات العربية إلى إن روال دشتي دعت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا

 .صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي

ي"، "ان  العالم  كورونا وأعلنت دشتي في بيان عن "االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات وباء

هذا العقد الذي عزمنا على أنه سيكون عقدا للعمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة، والذي لم يتم شهره  

أولوياتنا، فأصبحنا  الثالث بعد، باغته وباء قلب العالم والمنطقة العربية رأسا على عقب. تهديد صحي بعثر 

يلة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح، وإصالح سبل العيش، والتخفيف من  بين ل 

 .عالميية لوباء كورونا الاالقتصاد التداعيات االجتماعية و

وباء الفتاك ينتشر وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة الصراعات. بلدان من  وأوضحت ان "هذا ال

ية. في  في المنطقة العرب سالملا عام  2020أجلها أطلق هذا النداء: لنعمل معا، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  

رية،  ، إلى اإلعالن عن هدنة إنسانية فوالمجتمع الدوليسبيل ذلك، أدعو جميع الجهات اإلقليمية المعنية، و

، ورفع العقوبات المفروضة  قطاع غزة اء سالم عادل ودائم. يجب رفع الحصار عنوبذل جهود حثيثة لبن

وحماية  زمة لمكافحة وباء كورونا  على بعض البلدان العربية، واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الال

 ."سبل العيش 

وأشارت إلى ان "التقييمات األولية ألثر وباء كورونا مرعبة: سنخسر أرواحا ال تقدر بثمن، وسنخسر  

 وظائف تقدر بالماليين، وسنخسر إيرادات بمليارات الدوالرات. سيلتحق ماليين البشر بمن سبقهم إلى شباك

ية. والنساء، كما اعتدن،  اإلنسان داخل بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات  النازحينو الالجئين ماليين .الفقر

 ."مة سيتحملن الوزر األكبر للعنف المتزايد والمخاطر الصحية المتفاق

تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة: وباء كورونا تهديد غير مسبوق  واكدت ان "هدفي ليس  

يستدعي تضامنا غير مسبوق. واجب علينا العمل، فورا، للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته. أي جهود  

ذلك يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة   تحقيقنبذلها ل 

 ."واالزدهار  العدلو األمنالتضامن والعطاء التي هي سبيلنا إلى منطقة عربية تنعم ب 

ودعت دشتي الحكومات العربية إلى "إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي. صندوق يدعم البلدان  

لشعوب العربية، ويوفر  العربية األقل نموا والمعرضة للخطر، ويضمن التعجيل في االستجابة الحتياجات ا

نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. صندوق يمكن للحكومات العربية المساهمة في   حاالت  غاثة فياإل

وق، سواء كانت  حقة هذا العام لهذا الصند تمويله بسبل عدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المست

 ."أو زكاء الفطر المال زكاة

ودعم الشركات   الصحة كذلك، رأت انه "ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع

المالية المتعددة   الصغيرة والمتوسطة. وينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات 

وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما   الدين األطراف، النظر في وضع آليات لتأجيل سداد 

 ."سيتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا

تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابة إقليمية فحسب، بل استجابة وطنية أيضا. لقد    واعتبرت ان "معالجة

اذ تدابير جديرة بكل ثناء. على هذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى  بدأت حكومات عربية بالفعل باتخ

https://www.elnashra.com/news/show/1400986/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A:
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7+%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86


تكون االستجابة  وتستثمر في قدرته على البقاء. وينبغي أن   اتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن 

  للوباء شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعزز نظم الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة 

وتحميها من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  

ساسية والسلع الضرورية  المواد الغذائية األ ، وتضمن حصولهم على المهاجرينذوي اإلعاقة و واألشخاص 

فيها   القطاع الخاص  في كل الظروف وبأسعار معقولة. تلك تدابير حكومية ال بد منها، وال بد من مشاركة

 ."د فعالية وكفاءة لتزدا

ولفت الى ان "ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابة استثنائية. استجابة متكاملة محورها اإلنسان،  

رة وباء كورونا، وآثاره التي تحدث مزيدا من الخراب كل يوم، قد يبدو  ورفاهه، والتضامن معه. أمام خطو

ديات. تلك تحديات جسيمة بال شك، لكن عزيمتنا أقوى.  أن أي استجابة نتخذها لن ترقى إلى مستوى التح

ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة  فلنعمل معا، فورا، إلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة  

لإلنسان العربي. لنعمل معا كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلنساني،  

 ."ى التنمية المستدامة المنشودة التي ال تهمل أحداوسبيلنا إل
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   نشاء صندوق اقليمي لمواجهة كورونا)اسكوا( تدعو الحكومات العربية إل

 يونا 

رب  االقتصادية واالجتماعية لغاألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة دعت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة و

آسيا )اسكوا( روال دشتي، اليوم الجمعة، الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي  

 .(19كوفيد  -لمواجهة وباء )كورونا المستجد 

الدعوة التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة  جاء ذلك في بيان أصدرته وكيلة األمين العام على خلفية  

مس االول لتبني خطة استجابة إنسانية عالمية منسقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا  و غوتيريس أانطوني 

 .المستجد في بعض البلدان األكثر ضعفا في العالم

والمعرضة للخطر ويضمن  وقالت دشتي إن صندوق التضامن االجتماعي "يدعم البلدان العربية األقل نموا 

بية ويوفر اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ التعجيل في االستجابة الحتياجات الشعوب العر

 ."الصحية

وأضافت أن "الصندوق يمكن للحكومات العربية المساهمة في تمويله بسبل عدة من بينها اإلعالن عن جواز  

 ."الصندوق سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر دفع الزكاة المستحقة هذا العام لهذا

للصناديق االقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة  وقالت إنه "ينبغي 

والمتوسطة، كما ينبغي للمؤسسات المالية واالنمائية االقليمية وكذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف 

لبلدان العربية مما سيتيح  آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه" ألنه يسمح بزيادة "الحيز المالي لالنظر في وضع 

 ."لها معالجة تداعيات وباء كورونا 

وأشارت دشتي إلى أن فيروس كورونا باغت قلب العالم والمنطقة العربية وعرقل التنمية المستدامة وبعثر 

العمل العاجل النقاذ األرواح وإصالح سبل العيش والتخفيف من  األولويات، مضيفا أن الهدف اآلن يكمن في "

 ."يات االجتماعية واالقتصادية لهذا الوباء العالميالتداع

وقالت إن "وباء كورونا تهديد غير مسبوق يستدعي تضامنا غير مسبوق والعمل فورا للقضاء عليه والتخفيف  

من تداعياته"، مشيرة الى أن الثقافة العربية هي ثقافة التضامن والعطاء "التي هي سبيلنا إلى منطقة عربية  

 ."والعدل واالزدهارتنعم باالمن  
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   مم المتحدة: التقييمات األولية لتداعيات كورونا مرعبة وكيلة األمين العام لأل

 سابع اليوم ال

قالت روال دشتي وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا، إن التقييمات األولية ألثر  

ر بثَمن، وسنخسر وظائف تقدر بالماليين، وسنخسر  وتداعيات وباء كورونا مرعبة، سنخسر أرواحاً ال تقد 

  إيراداٍت بمليارات الدوالرات.

يين البشر سيلتحقون بمن سبقهم إلى شباك الفقر، وماليين الالجئين والنازحين  أضافت، فى بيان لها، أن مال

داخل بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية، والنساء، كما اعتَدن، سيتحملن الوزر األكبر للعنف  

  .المتزايد والمخاطر الصحية المتفاقمة

واضحة مفادها أن وباء كورونا تهديد غير مسبوق  أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة وتابعت: "ليس هدفي تعداد 

يستدعى تضامناً غيَر مسبوق، واجب علينا العمل، فوراً، للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته، أى جهود  

افة التضامن  نبذلها لتحقيق ذلك يجب أن تتمحور حول رفاهاإلنسان، والعدالة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثق

  .سبيلنا إلى منطقة عربية تنعم باألمن والعدل واالزدهار"والعطاء التي هي 

وأضافت، أنه انطالقاً من ثقافتنا هذه، ندعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن  

في االستجابِة   االجتماعي، صندوق يدعم البلدان العربية األقل نمواً والمعّرضة للخطر، ويضمن التعجيلَ 

وب العربية، ويوفر اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية، صندوق  الحتياجات الشع

يمكن للحكومات العربية المساَهمة في تمويله بُسبل عّدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة  

 .زكاء الفطر هذا العام لهذا الصندوق، سواَء كانت زكاةَ المال أو 

ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات    واستطردت: "كذلك،

الصغيرة والمتوسطة، وينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة  

بلدان العربية، مما  فضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للاألطراف، النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخ 

 سيتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا". 

لقد    وتابعت إّن معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابةً إقليمية فحسب، بل استجابةً وطنيةً أيضاً، 

  المسار، ندعو الحكومات العربية إلى بدأت حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكّل ثناء. على هذا 

اتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتُستثمر في قدرته على البقاء، وينبغي أن تكون االستجابة  

للوباء شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعّزز نظم الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة  

والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء  وتحميها من اإلفالس، وتدفع عجلة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية  

في كّل الظروف وبأسعار معقولة، تلك تدابير حكومية ال بّد منها، وال بّد من مشاركة القطاع الخاص فيها  

 .لتزداد فعاليةً وكفاءة
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   أممية تدعو الحكومات العربية إنشاء صندوق للتضامن فى مواجهة كورونا مسئولة 

 اليوم السابع 

ام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا، فى بيان لها، الحكومات  دعت روال دشتي وكيلة األمين الع

العربية إلنشاء صندوق إقليمى للتضامِن االجتماعى فى مواجهة كورونا، مؤكدة أن كورونا تهديد غير  

 ي تضامناً غير مسبوق. مسبوق يستدع 

ن أجل التنمية المستدامة، والذى  وأضافت، أن هذا العقد الذى عزمنا على أنه سيكون عقداً للعمل الدؤوب م

 لم يتم شهره الثالث بعد، باغته وباء قلب العالم والمنطقة العربية رأساً على عقب. 

كورونا العالمي قالت، إن كورونا تمثل تهديدا   وحول االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات وباء 

 نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح، وإصالح  صحيا بعثر أولوياتنا، فأصبحنا بين ليلٍة وضحاها ال

  .سبل العيش، والتخفيف من التداعيات االجتماعية واالقتصادية لوباء كورونا العالمي

فى العالم بأسره وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة   وأشارت إلى أن هذا الوباء الفتاك ينتشر 

عام السالم    2020اء" لنعمل معاً، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة الصراعات. ومن أجل تلك البلدان أطلق ند 

في المنطقة العربية". وفي سبيل ذلك، أدعو جميع الجهات اإلقليمية المعنية، والمجتمع الدولي، إلى اإلعالن  

 نة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة لبناء سالٍم عادل ودائم. عن ُهد 

زة، ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان العربية،  وأكدت أنه يجب رفع الحصار عن قطاع غ

  .واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحِة وباء كورونا وحماية ُسبُِل العيش

م استثنائية، تستدعي استجابة استثنائية متكاملة محورها اإلنسان، ورفاهه،  وتابعت، أن ظروفنا اليو

باء كورونا، وآثاره التي تحدث مزيداً من الخراب كل يوم، قد يبدو أن أي  والتضامن معه أمام خطورة و 

استجابة نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات.تلك تحديات جسيمة بال شك، لكن عزيمتنا أقوى. فلنعمل  

إلنسان  معاً، فوراً، إلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة ل

العربي.لنعمْل معاً كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلُنا إلى  

 .التنمية المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً 
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   أزمة كورونا ومسألة حظر التجوال

 تدا مب

جلست أحاول كتابة مقالى هذا، متأثًرا بخبر إصابة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بفيروس  

"، وقبله األمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطاني، بل وإصابة المستشارة  19-كورونا "كوفيد 

ال دشتى، وكيلة األمين العام لألمم  األلمانية أنجيال ميركل، أيًضا بالفيروس، ثم تلقيت البيان الصادر عن رو 

تجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من  المتحدة واألمينة التنفيذية لمنظمة غرب آسيا "اإلسكوا"، حول االس

 .تداعيات وباء كورونا العالمى

دعت السيدة "دشتى" فى البيان الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمى للتضامِن االجتماعى، بحيث  

اجات  م هذا الصندوق البلدان العربية األقل نمًوا والمعّرضة للخطر، ويضمن التعجيَل فى االستجابِة الحتي يدع

الشعوب العربية، ويوفّر اإلغاثة فى حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية، صندوق يمكن  

واز دفع الزكاة المستحقّة هذا  للحكومات العربية المساَهمة فى تمويله بُسبل عّدة، من بينها اإلعالن عن ج 

 العام لهذا الصندوق، سواَء كانت زكاةَ المال أو زكاء الفطر. 

يًضا الصناديق اإلقليمية القائمة، لتوجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة  ودعت أ 

طراف، فى وضع آليات  والمتوسطة، وأن تنظر المؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، وتلك المتعددة األ 

لها معالجة تداعيات فيروس   لتأجيل سداد الدين وخفضه، بما يزيد الحيز المالى للبلدان العربية، مما سيتيح 

كورونا، وهى اإلجراءات التى استبقت الحكومة المصرية باتخاذها لتخفيف وطأة تداعيات األزمة على  

لمهن الحرة، ومن يعملون فى األعمال اليومية غير  مواطنيها، خاصة ذوى الدخل المحدود وأولئك أصحاب ا

 الدائمة. 

والحقيقة أن الدعوة إلنشاء هذا الصندوق هى مسألة مهمة، وقد تكون ذات تأثير إيجابى دائم، ال سيما فى  

حال تعرض أى من الدول العربية األعضاء فى الصندوق لكوارث أخرى بعد االنتهاء من فيروس كورونا  

دوق نحو قطاع الصحة،  أيًضا أن "دشتى" تحدثت عن ضرورة توجيه استثمارات هذا الصن المستجد، والمهم 

وهو قطاع يحتاج دون شك للكثير من الدعم والتنمية فى معظم البلدان العربية، سواء المستقرة منها أو تلك  

  التى ترزح تحت صراعات مسلحة، أو اضطرابات سياسية تستنزف مواردها، وتضعها فى تحدى تنموى 

 كبير، حتى بعد انتهاء تلك االضطرابات والنزاعات. 

لمثير بالنسبة لى حقًا فى مسألة كورونا هذه، هى إصابة عدد ال بأس به من قيادات الدول الغربية،  األمر ا

أولئك الذين يتبعون نظم وقائية شديدة الصرامة وبشكل دائم، وهم ال يخالطون الناس بسهولة، خصوًصا فى  

ل حول جدوى حظر التجوال  رلز، بل ووزير الصحة البريطانى أيًضا، وهو ما يطرح التساؤحالة األمير تشا

الجزئى فى مصر، ذلك أن مصر ستتأثر اقتصاديا بشدة من جراء هذا الحظر، وهو أمر ينبغى التفكير فيه  

 إذا اضطرت الدولة لمد حظر التجوال الجزئى بعد انتهاء الفترة الجارية. 

ت الوقاية من الفيروس،  األمر، لكن ما قرأته فى الدوريات الطبية العالمية، ونشرا لست بطبيب ألقرر هذا

يشير إلى أن الخطر األساسى واألكبر للفيروس، هو تجاه بعض الفئات من كبار السن والمصابين بأمراض  

امًجا صحيًا  تنفسية أو مزمنة، وأظن أن مصر تمتلك ميزة نوعية فى هذا األمر، إذ أنها لم تلبث أن نفذت برن

يها بيانات كاملة عن معظم األفراد الذين خضعوا للفحص،  مليون صحة، هذه الحملة لد  100مهًما، هو حملة  

ويمكن من خالل مكاتب الصحة فى األحياء والمراكز المختلفة، إعادة فحص هؤالء األشخاص، وتوعيتهم  
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تعامل معه، ووضع خطة بديلة تتضمن  وتدريبهم على الطرق الصحيحة للوقاية من خطر الفيروس وكيفية ال

واألشخاص المعرضين لتداعيات اإلصابة بالفيروس، مع منع التجمعات للحد من    عزل القادمين من الخارج، 

 انتشار الفيروس. 

هذه الخطة البديلة التى أقترح تنفيذها على الدولة، ربما تكون طريقة أفضل لحماية هؤالء األفراد، خصوًصا  

، سواء من أفراد العائلة  د يجعلهم أكثر عرضة لخطر الفيروس بسبب زيادة الزيارات لهمأن حظر التجوال ق

أو الجيران، الذين قد يتزاورون معهم بمعدل أكبر بدافع تمضية الوقت، وهم قد يحملون معهم خطًرا أكبر  

ة األماكن المغلقة،  على هؤالء فى هذه الحالة، وأقترح أيًضا أن تصر الدولة على حظر التدخين نهائيًا فى كاف

تماًما وإلى األبد فى المقاهى، ال سيما وأن الشيشة هى واحدة من   وأن تتخذ قراًرا بوقف تراخيص "الشيشة" 

 أكثر وسائل نقل األمراض التنفسية بين البشر على اإلطالق. 

ه، سيكون قراًرا  أدرك تماًما أن قرار عدم مد حظر التجوال بعد انتهاء هذه الفترة لفترة ثانية إن تم اتخاذ 

تأثرة باإلعالم الغربى، ووسائل التواصل االجتماعى، وهو قرار  صعبًا للغاية، بسبب ضغوط الرأى العام الم 

قد يكون خاطئًا أيًضا، فالمسألة محيرة حقًا وربًما مخيفة، األمر الذى يجعل القرار ثقيل على أى مسؤول،  

ابته بعبارة قاسية حين قال "استعدوا لفقد أحبابكم"،  وهو أمر عبر عنه رئيس الوزراء البريطانى قبل إص

لك أدعو الدولة المصرية لدراسة هذه المقترح، وبحث كافة المعطيات حوله، لكى نعبر هذا المنحنى  ومع ذ 

 الخطير بأمان، وبأقل الخسائر الممكنة، وبأكثر الوسائل ضمانًا لحماية األرواح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   عي ليمي للتضامن االجتمااإلسكوا: لصندوق عربي إق

 أواًل االقتصاد واألعمال 

دعت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي الحكومات العربية إلى إنشاء  

دفه دعم البلدان  عي، في ظل تفشي فيروس كورونا، على أن يكون هصندوق إقليمي للتضامن االجتما 

العربية األقل نمواً والمعّرضة للخطر، وبما يساهم في التعجيل لالستجابة الحتياجات الشعوب العربية،  

ويوفّر اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. واقترحت أن يجري تمويل الصندوق من  

تحقّة هذا العام إلى هذا الصندوق، سواَء كانت  من بينها، اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المس مصادر عدة 

  زكاةَ المال أو زكاة الفطر. 

 

 آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه 

كما طالبت دشتي الصناديق اإلقليمية القائمة بتوجيه استثماراتها إلى قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة  

ة اإلقليمية والمتعددة األطراف، آليات لتأجيل  كدة أهمية أن تضع المؤسسات المالية واإلنمائيوالمتوسطة، مؤ

سداد الدين وخفضه، بما يساهم في زيادة التحفيز المالي للدول العربية، ويدعم جهودها في معالجة تداعيات  

 وباء كورونا. 

 

  تدابير حكومية مطلوبة

طنين، على أن تكون  تخذ الحكومات العربية تدابير مالية تجاه المواولفتت دشتي االنتباه إلى أهمية أن ت

االستجابة للوباء شاملة ومتكاملة بما يشكل مؤازرة لنظم الحماية االجتماعية، وتدعم النهوض بالمشاريع  

الصغيرة وتحميها من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم  

  جهود الحكومية. هذه ال
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   ظائف.."اإلسكوا" تدعو لتدشين صندوق عربي لمواجهة كورونامحذرة من خسائر بالو

 مباشر 

ادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" الدول العربية لتدشين صندوق  دعت لجنة األمم المتحدة االقتص

 .إقليمي لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا

وأكدت األمينة التنفيذية لـ"اإلسكوا"، روال دشتي، أن فيروس كورونا الجديد يمثل تهديدا غير مسبوق،  

كومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي  ويستدعي تضامنا واسعا واستجابة استثنائية شاملة، داعية الح

للتضامن االجتماعي لدعم الدول العربية األقل نموا والمعرضة لخطر الوباء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق  

 .األوسط، اليوم الجمعة

 ."ووصفت دشتي، التقييمات األولية آلثار وباء كورونا بأنها "مرعبة

خسر وظائف تُقدر بالماليين، وسنخسر إيرادات بمليارات  وصرحت: "سنخسر أرواحا ال تُقدر بثمن، وسن

الدوالرات، سيلتحق ماليين البشر بمن سبقهم إلى ِشباك الفقر، ماليين الالجئين والنازحين داخل بلدانهم  

 ."ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية

تجابة الحتياجات  عجيل في االسوأضافت، أن الصندوق اإلقليمي المقترح إنشاؤه بإمكانه أن يضمن الت

الشعوب العربية، وتوفير اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية، ويُمكن للحكومات  

العربية المساهمة في تمويله من خالل عدة سبل، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقة هذا العام  

 .لهذا الصندوق

ية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات  اديق اإلقليم ونوهت، بأنه ينبغي للصن 

الصغيرة والمتوسطة، كما يتعين على المؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية  

العربية  المتعددة األطراف، النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه، بما يزيد الحيز المالي للبلدان 

 .ح لها معالجة تداعيات وباء كوروناويتي 

وشددت، على ضوروة معالجة تداعيات فيروس كورونا، والتي يجب أن ال تستدعي استجابة إقليمية فحسب،  

بل استجابة وطنية أيضا، الفتة إلى أن حكومات عربية بدأت بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بالثناء، وأن  

 .دابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتستثمر في قدرته على البقاءعوة التخاذ تالحكومات العربية كافة، مد 

وقالت: "ينبغي أن تكون االستجابة للوباء شاملة ومتكاملة، تؤازر المحتاجين، وتعزز نظم الحماية  

  االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد، ويتعين أن تدعم 

فئات الضعيفة، السيما كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على  الفقراء وال

 ."المواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية في كل الظروف وبأسعار معقولة 
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  اجلة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمياالستجابة اإلقليمية الع

 بيئة أبو ظبي 

 م المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوابيان صادر عن روال دشتي وكيلة األمين العام لألم

 ”تَهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضامناً غيَر مسبوق “

 .ماعياألمينة التنفيذية لإلسكوا تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجت 

 2020آذار/مارس    27شبكة بيئة ابوظبي: بيروت، 

اً للعمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة، والذي لم يُتّم شهره  هذا العقد الذي عزمنا على أنه سيكون عقد 

الثالث بعد، باغتَه وباٌء قلَب العالم والمنطقة العربية رأساً على عقب. تهديٌد صحي بعثر أولوياتنا، فأصبحنا  

ليلٍة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح، وإصالح سبل العيش، والتخفيف من   بين

 .لتداعيات االجتماعية واالقتصادية لوباء كورونا العالميا

ينتشر هذا الوباء الفتّاك وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة الصراعات. بلدان من أجلها أطلُق هذا  

 ً عام السالم في المنطقة العربية. في سبيل ذلك، أدعو    2020، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  النداء: لنعمل معا

الجهات اإلقليمية المعنية، والمجتمع الدولي، إلى اإلعالن عن ُهدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة   جميع 

ة على بعض البلدان  لبناء سالٍم عادل ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروض

 .رونا وحماية ُسبُِل العيشالعربية، واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحِة وباء كو

التقييماُت األوليةُ ألثِر وباِء كورونا ُمرِعبة: سنخسر أرواحاً ال تُقدَّر بثَمن، وسنخسر وظائف تُقّدر بالماليين،  

ات. سيلتحق مالييُن البشر بمن سبقُهم إلى ِشباِك الفقِر. مالييُن الالجئين  وسنخسر إيراداٍت بمليارات الدوالر

بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية. والنساء، كما اعتَدن، سيتحّملن الوزر األكبر    والناِزحين داخل

 .للعنف المتزايد والمخاطر الصحية المتفاقمة

واضحة: وباء كورونا تهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضاُمناً    ليس هدفي تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة

راً، للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته. أّي جهود نبذلها لتحقيق ذلك  غيَر مسبوق. واجٌب علينا العمل، فو

يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن والعطاء التي هي  

 .يلُنا إلى منطقٍة عربيٍة تنعم باألمن والعدل واالزدهارسب

كومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي. صندوق  انطالقاً من ثقافتنا هذه، ندعو الح

يدعم البلدان العربية األقل نمواً والمعّرضة للخطر، ويضمن التعجيَل في االستجابِة الحتياجات الشعوب  

يوفّر اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. صندوق يمكن للحكومات  العربية، و

المساَهمة في تمويله بُسبل عّدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا   العربية 

 .الصندوق، سواَء كانت زكاةَ المال أو زكاء الفطر

ية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة  كذلك، ينبغي للصناديق اإلقليم

سسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف،  والمتوسطة. وينبغي للمؤ

ح لها  النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما سيتي

 .معالجة تداعيات وباء كورونا

مية فحسب، بل استجابةً وطنيةً أيضاً. لقد بدأت  إّن معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابةً إقلي

حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكّل ثناء. على هذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى اتخاذ  

ة المواطن وتُستثمر في قدرته على البقاء. وينبغي أن تكون االستجابة للوباء  تدابير مالية ترمي إلى خدم

تؤازر المحتاجين، وتعّزز نظم الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها   شاملة ومتكاملة: 

https://www.abudhabienv.ae/news-55687.html


سن  من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار ال

ضرورية  واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية األساسية والسلع ال

في كّل الظروف وبأسعار معقولة. تلك تدابير حكومية ال بّد منها، وال بّد من مشاركة القطاع الخاص فيها  

 .لتزداد فعاليةً وكفاءة

تثنائية. استجابة متكاملة محورها اإلنسان، ورفاُهه، والتضامن  ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابةً اس

وآثاره التي تُحدث مزيداً من الخراب كل يوم، قد يبدو أّن أي استجابة   معه. أمام خطورة وباء كورونا، 

نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات. تلك تحديات جسيمة بال شّك، لكّن عزيمتنا أقوى. فلنعمل معاً، فوراً،  

ن العربي.  نقاذ أكبِر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسا إل

لنعمْل معاً كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلُنا إلى التنمية  

 .المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   دعي تضامناً غيَر مسبوق دشتى: كورونا.. تَهديٌد غيُر مسبوق يست

 الديبلوماسي 

حول   واألمينة التنفيذية لإلسكوا، األمين العام لألمم المتحدة فى بيان صادر عن روال دشتي، وكيلة

 فيف من تداعيات وباء كورونا العالمي”.. قالت: “االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخ

لتنمية المستدامة، والذي لم يُتّم شهره  هذا العقد الذي عزمنا على أنه سيكون عقداً للعمل الدؤوب من أجال

ربية رأساً على عقب. تهديٌد صحي بعثر أولوياتنا، فأصبحنا بين  العالم والمنطقة العالثالث بعد، باغتَه وباٌء قلَب

والتخفيف من التداعيات   نقاذ األرواح، وإصالح سبل العيش،وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إل ليلٍة  

 االجتماعية واالقتصادية لوباء كورونا العالمي. 

وطأة الصراعات. بلدان من أجلها أطلُق هذا    ينتشر هذا الوباء الفتّاك وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت 

عام السالم في المنطقة العربية. في سبيل ذلك، أدعو    2020هذه اللحظة، لتكون سنة  النداء: لنعمل معاً، منذ  

اإلعالن عن ُهدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة  جميع الجهات اإلقليمية المعنية، والمجتمع الدولي، إلى

ض البلدان  ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة على بع لبناء سالٍم عادل

 العربية، واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحِة وباء كورونا وحماية ُسبُِل العيش. 

وظائف تُقّدر بالماليين،   التقييماُت األوليةُ ألثِر وباِء كورونا ُمرِعبة: سنخسر أرواحاً ال تُقدَّر بثَمن، وسنخسر

حق مالييُن البشر بمن سبقُهم إلى ِشباِك الفقِر. مالييُن الالجئين  وسنخسر إيراداٍت بمليارات الدوالرات. سيلت

والناِزحين داخل بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية. والنساء، كما اعتَدن، سيتحّملن الوزر األكبر  

  حية المتفاقمة. للعنف المتزايد والمخاطر الص

وباء كورونا تهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضاُمناً    ليس هدفي تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة:

لتحقيق ذلك   غيَر مسبوق. واجٌب علينا العمل، فوراً، للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته. أّي جهود نبذلها

ماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن والعطاء التي هي  اإلنسان، والعدالة االجتيجب أن تتمحور حول رفاه 

 منطقٍة عربيٍة تنعم باألمن والعدل واالزدهار. ىسبيلُنا إل

صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي.  انطالقاً من ثقافتنا هذه، ندعو الحكومات العربية إلى إنشاء

يضمن التعجيَل في االستجابِة الحتياجات  يدعم البلدان العربية األقل نمواً والمعّرضة للخطر، و  صندوق 

اثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. صندوق يمكن  الشعوب العربية، ويوفّر اإلغ

للحكومات العربية المساَهمة في تمويله بُسبل عّدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا  

 زكاةَ المال أو زكاء الفطر. العام لهذا الصندوق، سواَء كانت 

توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة   كذلك، ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة 

والمتوسطة. وينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف،  

خفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما سيتيح لها  النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين و

 جة تداعيات وباء كورونا. معال

لقد بدأت    إّن معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابةً إقليمية فحسب، بل استجابةً وطنيةً أيضاً. 

دعو الحكومات العربية إلى اتخاذ  حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكّل ثناء. على هذا المسار، ن

وينبغي أن تكون االستجابة للوباء    وتُستثمر في قدرته على البقاء.   تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن

https://www.aldiplomasy.com/?p=91908


شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعّزز نظم الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها  

. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد 

خاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية  واألش

تلك تدابير حكومية ال بّد منها، وال بّد من مشاركة القطاع الخاص فيها    في كّل الظروف وبأسعار معقولة.

 فعاليةً وكفاءة. لتزداد 

استجابة متكاملة محورها اإلنسان، ورفاُهه، والتضامن  .ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابةً استثنائية

أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره التي تُحدث مزيداً من الخراب كل يوم، قد يبدو أّن أي استجابة  .معه

فلنعمل معاً، فوراً،  .تلك تحديات جسيمة بال شّك، لكّن عزيمتنا أقوى .نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات 

لنعمْل  .افة حياة جديدة لإلنسان العربيعدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثق  إلنقاذ أكبرِ 

معاً كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلُنا إلى التنمية المستدامة  

  . المنشودة التي ال تُهمل أحداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ألمين العام لألمم المتحدة: التقييمات األولية لـ»كورونا« ُمرعبةوكيلة ا

 المشهد العربي 

أعلنت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا، روال دشتي، أمس الجمعة، أن التقييمات  

 .عيات وباء كورونا مرعبةاألولية ألثر وتدا

 

ا ال تقدر بثمن، وكذلك وظائف تقدر  وقالت دشتي في بيان لها، إن فيروس كورونا سيجعلنا نخسر أرواحً 

 .بالماليين، وإيرادات بمليارات الدوالرات 

 

وأضاف البيان أن ماليين البشر سيلتحقون بمن سبقهم إلى شباك الفقر، وماليين الالجئين والنازحين داخل  

والمخاطر  دانهم ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية، والنساء سيتحملن الوزر األكبر للعنف المتزايد  بل

 .الصحية المتفاقمة

 

وتابع: "ليس هدفي تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة مفادها بأن وباء كورونا تهديد غير مسبوق  

، للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته، أي جهود  يستدعى تضامنًا غيَر مسبوق، واجب علينا العمل، فوراً 

 ."عدالة االجتماعية، وثقافتنا العربيةنبذلها لتحقيق ذلك يجب أن تتمحور حول ال

 

ودعت الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي، يدعم البلدان العربية األقل نمًوا  

ستجابِة الحتياجات الشعوب العربية، ويوفر اإلغاثة في حاالت  والمعّرضة للخطر، ويضمن التعجيَل في اال

رئ الصحية، صندوق يمكن للحكومات العربية المساَهمة في تمويله بُسبل عّدة،  نقص المواد الغذائية والطوا 

من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا الصندوق، سواَء كانت زكاةَ المال أو زكاة  

 .لفطرا
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   تي: تَهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضامناً غيَر مسبوق شروال د

 نبض 

 صدر عن وكيلة األمين العام لألمم المتحدة

قليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات وباء  ة التنفيذية لالسكوا روال دشتي بيان حول “االستجابة اإلواألمين

 ”كورونا العالمي

 ”تَهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضامناً غيَر مسبوق“

 .األمينة التنفيذية لإلسكوا تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي

لتنمية المستدامة، والذي لم يُتّم شهره  الذي عزمنا على أنه سيكون عقداً للعمل الدؤوب من أجل اهذا العقد 

الثالث بعد، باغتَه وباٌء قلَب العالم والمنطقة العربية رأساً على عقب. تهديٌد صحي بعثر أولوياتنا، فأصبحنا  

الح سبل العيش، والتخفيف من  بين ليلٍة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح، وإص

 .قتصادية لوباء كورونا العالميالتداعيات االجتماعية واال

ينتشر هذا الوباء الفتّاك وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة الصراعات. بلدان من أجلها أطلُق هذا  

ربية. في سبيل ذلك، أدعو  عام السالم في المنطقة الع  2020النداء: لنعمل معاً، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  

ة، والمجتمع الدولي، إلى اإلعالن عن ُهدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة  جميع الجهات اإلقليمية المعني

لبناء سالٍم عادل ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان  

 .واد الالزمة لمكافحِة وباء كورونا وحماية ُسبُِل العيشالعربية، واالمتناع عن فرض أي قيود على الم

التقييماُت األوليةُ ألثِر وباِء كورونا ُمرِعبة: سنخسر أرواحاً ال تُقدَّر بثَمن، وسنخسر وظائف تُقّدر بالماليين،  

يُن الالجئين  وسنخسر إيراداٍت بمليارات الدوالرات. سيلتحق مالييُن البشر بمن سبقُهم إلى ِشباِك الفقِر. مالي 

ساعدات اإلنسانية. والنساء، كما اعتَدن، سيتحّملن الوزر األكبر  والناِزحين داخل بلدانهم ستنقطع عنهم الم

 .للعنف المتزايد والمخاطر الصحية المتفاقمة

ليس هدفي تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة: وباء كورونا تهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضاُمناً  

ف من تداعياته. أّي جهود نبذلها لتحقيق ذلك  مسبوق. واجٌب علينا العمل، فوراً، للقضاء عليه والتخفيغيَر 

يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن والعطاء التي هي  

 .سبيلُنا إلى منطقٍة عربيٍة تنعم باألمن والعدل واالزدهار

صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي. صندوق  قاً من ثقافتنا هذه، ندعو الحكومات العربية إلى إنشاء انطال

يدعم البلدان العربية األقل نمواً والمعّرضة للخطر، ويضمن التعجيَل في االستجابِة الحتياجات الشعوب  

صندوق يمكن للحكومات   العربية، ويوفّر اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. 

بل عّدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا  العربية المساَهمة في تمويله بُس 

 .الصندوق، سواَء كانت زكاةَ المال أو زكاء الفطر

صغيرة  كذلك، ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات ال

اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف،  والمتوسطة. وينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية 

https://nabd.com/s/70594227-d7ff33/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8E%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8F-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8E-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82


النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما سيتيح لها  

 .معالجة تداعيات وباء كورونا

نيةً أيضاً. لقد بدأت  وباء ال تستدعي استجابةً إقليمية فحسب، بل استجابةً وطإّن معالجة تداعيات هذا ال 

حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكّل ثناء. على هذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى اتخاذ  

تجابة للوباء  تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتُستثمر في قدرته على البقاء. وينبغي أن تكون االس 

نظم الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها    شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعّزز

من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  

الضرورية   الغذائية األساسية والسلع  واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد 

سعار معقولة. تلك تدابير حكومية ال بّد منها، وال بّد من مشاركة القطاع الخاص فيها  في كّل الظروف وبأ

 .لتزداد فعاليةً وكفاءة

ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابةً استثنائية. استجابة متكاملة محورها اإلنسان، ورفاُهه، والتضامن  

 من الخراب كل يوم، قد يبدو أّن أي استجابة  معه. أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره التي تُحدث مزيداً 

نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات. تلك تحديات جسيمة بال شّك، لكّن عزيمتنا أقوى. فلنعمل معاً، فوراً،  

لنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان العربي.  إلنقاذ أكبِر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، و

نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلُنا إلى التنمية   لنعمْل معاً كي 

 .المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صدر عن وكيلة األمين العام لألمم المتحدة

اجلة للتخفيف من تداعيات وباء  واألمينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي بيان حول “االستجابة اإلقليمية الع

 ”كورونا العالمي

 ”تَهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضامناً غيَر مسبوق“

 .األمينة التنفيذية لإلسكوا تدعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي

تدامة، والذي لم يُتّم شهره  العقد الذي عزمنا على أنه سيكون عقداً للعمل الدؤوب من أجل التنمية المس  هذا

الثالث بعد، باغتَه وباٌء قلَب العالم والمنطقة العربية رأساً على عقب. تهديٌد صحي بعثر أولوياتنا، فأصبحنا  

اح، وإصالح سبل العيش، والتخفيف من  بين ليلٍة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرو

 .اء كورونا العالميالتداعيات االجتماعية واالقتصادية لوب 

ينتشر هذا الوباء الفتّاك وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة الصراعات. بلدان من أجلها أطلُق هذا  

طقة العربية. في سبيل ذلك، أدعو  عام السالم في المن  2020النداء: لنعمل معاً، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  

الدولي، إلى اإلعالن عن ُهدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة   جميع الجهات اإلقليمية المعنية، والمجتمع

لبناء سالٍم عادل ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان  

 .على المواد الالزمة لمكافحِة وباء كورونا وحماية ُسبُِل العيشالعربية، واالمتناع عن فرض أي قيود 

 األوليةُ ألثِر وباِء كورونا ُمرِعبة: سنخسر أرواحاً ال تُقدَّر بثَمن، وسنخسر وظائف تُقّدر بالماليين،  التقييماتُ 

. مالييُن الالجئين  وسنخسر إيراداٍت بمليارات الدوالرات. سيلتحق مالييُن البشر بمن سبقُهم إلى ِشباِك الفقرِ 

سانية. والنساء، كما اعتَدن، سيتحّملن الوزر األكبر  والناِزحين داخل بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات اإلن

 .للعنف المتزايد والمخاطر الصحية المتفاقمة

 ً   ليس هدفي تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة: وباء كورونا تهديٌد غيُر مسبوق يستدعي تضاُمنا

ته. أّي جهود نبذلها لتحقيق ذلك  غيَر مسبوق. واجٌب علينا العمل، فوراً، للقضاء عليه والتخفيف من تداعيا

يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن والعطاء التي هي  

 .سبيلُنا إلى منطقٍة عربيٍة تنعم باألمن والعدل واالزدهار

ي للتضامِن االجتماعي. صندوق  انطالقاً من ثقافتنا هذه، ندعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليم 

يدعم البلدان العربية األقل نمواً والمعّرضة للخطر، ويضمن التعجيَل في االستجابِة الحتياجات الشعوب  

الصحية. صندوق يمكن للحكومات  العربية، ويوفّر اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ 

بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا    العربية المساَهمة في تمويله بُسبل عّدة، من

 .الصندوق، سواَء كانت زكاةَ المال أو زكاء الفطر

ركات الصغيرة  كذلك، ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الش

وكذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف،  والمتوسطة. وينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، 



النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما سيتيح لها  

 .معالجة تداعيات وباء كورونا

لقد بدأت   هذا الوباء ال تستدعي استجابةً إقليمية فحسب، بل استجابةً وطنيةً أيضاً.  إّن معالجة تداعيات 

حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكّل ثناء. على هذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى اتخاذ  

ون االستجابة للوباء  تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتُستثمر في قدرته على البقاء. وينبغي أن تك 

ة االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها  شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعّزز نظم الحماي

من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  

الضرورية   المواد الغذائية األساسية والسلع  واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على 

. تلك تدابير حكومية ال بّد منها، وال بّد من مشاركة القطاع الخاص فيها  في كّل الظروف وبأسعار معقولة 

 .لتزداد فعاليةً وكفاءة

لتضامن  ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابةً استثنائية. استجابة متكاملة محورها اإلنسان، ورفاُهه، وا

كل يوم، قد يبدو أّن أي استجابة   معه. أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره التي تُحدث مزيداً من الخراب 

نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات. تلك تحديات جسيمة بال شّك، لكّن عزيمتنا أقوى. فلنعمل معاً، فوراً،  

اتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان العربي.  إلنقاذ أكبِر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوي

نا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلُنا إلى التنمية  لنعمْل معاً كي نعيد لشعوب 

 .المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"كورونا" تهديد خطير يستدعي تضامنا غير   دشتي تدعو الى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن اإلجتماعي:

   مسبوق

 دا األخبار كن

نة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي الحكومات العربية إلى إنشاء  دعت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمي 

 .صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي

وأعلنت دشتي في بيان عن "االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمي"، "ان  

لمستدامة، والذي لم يتم شهره  هذا العقد الذي عزمنا على أنه سيكون عقدا للعمل الدؤوب من أجل التنمية ا

الثالث بعد، باغته وباء قلب العالم والمنطقة العربية رأسا على عقب. تهديد صحي بعثر أولوياتنا، فأصبحنا  

بين ليلة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح، وإصالح سبل العيش، والتخفيف من  

 .رونا العالميالتداعيات االجتماعية واالقتصادية لوباء كو

وأوضحت ان "هذا الوباء الفتاك ينتشر وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة الصراعات. بلدان من  

عام السالم في المنطقة العربية. في    2020أجلها أطلق هذا النداء: لنعمل معا، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  

تمع الدولي، إلى اإلعالن عن هدنة إنسانية فورية،  سبيل ذلك، أدعو جميع الجهات اإلقليمية المعنية، والمج 

وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة  

على بعض البلدان العربية، واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحة وباء كورونا وحماية  

 ."سبل العيش 

ان "التقييمات األولية ألثر وباء كورونا مرعبة: سنخسر أرواحا ال تقدر بثمن، وسنخسر  وأشارت إلى 

وظائف تقدر بالماليين، وسنخسر إيرادات بمليارات الدوالرات. سيلتحق ماليين البشر بمن سبقهم إلى شباك  

النساء، كما اعتدن،  الفقر. ماليين الالجئين والنازحين داخل بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية. و

 ."سيتحملن الوزر األكبر للعنف المتزايد والمخاطر الصحية المتفاقمة 

وقالت :"هدفي ليس تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة: وباء كورونا تهديد غير مسبوق يستدعي  

هود نبذلها  تضامنا غير مسبوق. واجب علينا العمل، فورا، للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته. أي ج

لتحقيق ذلك يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن  

 ."والعطاء التي هي سبيلنا إلى منطقة عربية تنعم باألمن والعدل واالزدهار

م البلدان  ودعت دشتي الحكومات العربية إلى "إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي. صندوق يدع

العربية األقل نموا والمعرضة للخطر، ويضمن التعجيل في االستجابة الحتياجات الشعوب العربية، ويوفر  

اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. صندوق يمكن للحكومات العربية المساهمة في  

حقة هذا العام لهذا الصندوق، سواء كانت  تمويله بسبل عدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المست

 ."زكاة المال أو زكاء الفطر 

كذلك، رأت انه "ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات  

الصغيرة والمتوسطة. وينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة  

األطراف، النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما  

 ."سيتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا

واعتبرت ان "معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابة إقليمية فحسب، بل استجابة وطنية أيضا. لقد  

عل باتخاذ تدابير جديرة بكل ثناء. على هذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى  بدأت حكومات عربية بالف

اتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتستثمر في قدرته على البقاء. وينبغي أن تكون االستجابة  

https://www.alakhbar.ca/article/39159/
https://www.alakhbar.ca/article/39159/
https://www.alakhbar.ca/article/39159/


الصغيرة  للوباء شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعزز نظم الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع 

وتحميها من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  

واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية  

وال بد من مشاركة القطاع الخاص فيها    في كل الظروف وبأسعار معقولة. تلك تدابير حكومية ال بد منها،

 ."لتزداد فاعلية وكفاءة

وختمت: "ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابة استثنائية. استجابة متكاملة محورها اإلنسان، ورفاهه،  

والتضامن معه. أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره التي تحدث مزيدا من الخراب كل يوم، قد يبدو أن أي  

ة نتخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات. تلك تحديات جسيمة بال شك، لكن عزيمتنا أقوى. فلنعمل  استجاب 

معا، فورا، إلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح، وإلعادة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان  

ذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلنا إلى  العربي. لنعمل معا كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، ف

 ."التنمية المستدامة المنشودة التي ال تهمل أحدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   دشتي دعت إلى انشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي

 النتشار ا

 

دعت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي الحكومات العربية إلى إنشاء  

 .صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي

وأعلنت دشتي في بيان عن “االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمي”، “ان  

على أنه سيكون عقدا للعمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة، والذي لم يتم شهره    هذا العقد الذي عزمنا

الثالث بعد، باغته وباء قلب العالم والمنطقة العربية رأسا على عقب. تهديد صحي بعثر أولوياتنا، فأصبحنا  

خفيف من  بين ليلة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح، وإصالح سبل العيش، والت 

 .التداعيات االجتماعية واالقتصادية لوباء كورونا العالمي

وأوضحت ان “هذا الوباء الفتاك ينتشر وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة الصراعات. بلدان من  

عام السالم في المنطقة العربية. في    2020أجلها أطلق هذا النداء: لنعمل معا، منذ هذه اللحظة، لتكون سنة  

يل ذلك، أدعو جميع الجهات اإلقليمية المعنية، والمجتمع الدولي، إلى اإلعالن عن هدنة إنسانية فورية،  سب

وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة  

مكافحة وباء كورونا وحماية  على بعض البلدان العربية، واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة ل

 .”سبل العيش 

وأشارت إلى ان “التقييمات األولية ألثر وباء كورونا مرعبة: سنخسر أرواحا ال تقدر بثمن، وسنخسر  

وظائف تقدر بالماليين، وسنخسر إيرادات بمليارات الدوالرات. سيلتحق ماليين البشر بمن سبقهم إلى شباك  

ن داخل بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية. والنساء، كما اعتدن،  الفقر. ماليين الالجئين والنازحي

 .”سيتحملن الوزر األكبر للعنف المتزايد والمخاطر الصحية المتفاقمة 

واكدت ان “هدفي ليس تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة: وباء كورونا تهديد غير مسبوق  

العمل، فورا، للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته. أي جهود  يستدعي تضامنا غير مسبوق. واجب علينا 

نبذلها لتحقيق ذلك يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن  

 .”والعطاء التي هي سبيلنا إلى منطقة عربية تنعم باألمن والعدل واالزدهار

لى “إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي. صندوق يدعم البلدان  ودعت دشتي الحكومات العربية إ

العربية األقل نموا والمعرضة للخطر، ويضمن التعجيل في االستجابة الحتياجات الشعوب العربية، ويوفر  

اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. صندوق يمكن للحكومات العربية المساهمة في  

بسبل عدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقة هذا العام لهذا الصندوق، سواء كانت  تمويله  

 .”زكاة المال أو زكاء الفطر

كذلك، رأت انه “ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات  

نمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة  الصغيرة والمتوسطة. وينبغي للمؤسسات المالية واإل 

األطراف، النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما  

 .”سيتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا

http://alintichar.com/79927


واعتبرت ان “معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابة إقليمية فحسب، بل استجابة وطنية أيضا. لقد  

بدأت حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكل ثناء. على هذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى  

البقاء. وينبغي أن تكون االستجابة  اتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتستثمر في قدرته على 

للوباء شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعزز نظم الحماية االجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة  

وتحميها من اإلفالس، وتدفع عجلة االقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، ال سيما كبار السن  

ن، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية  واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجري

في كل الظروف وبأسعار معقولة. تلك تدابير حكومية ال بد منها، وال بد من مشاركة القطاع الخاص فيها  

 .”لتزداد فعالية وكفاءة 

ها اإلنسان، ورفاهه،  وختمت: “ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابة استثنائية. استجابة متكاملة محور

والتضامن معه. أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره التي تحدث مزيدا من الخراب كل يوم، قد يبدو أن أي  

استجابة نتخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات. تلك تحديات جسيمة بال شك، لكن عزيمتنا أقوى. فلنعمل  

ة ترتيب أولوياتنا، ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان  معا، فورا، إلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح، وإلعاد 

العربي. لنعمل معا كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم، فذلك واجبنا اإلنساني، وسبيلنا إلى  

 .”التنمية المستدامة المنشودة التي ال تهمل أحدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The socio-economic cost of the pandemic  

The Arab Weekly 

As Arab countries take increasingly drastic “social distancing” measures to 

cope with the mounting toll of the coronavirus pandemic, many in the region 

are deeply worried about the potentially catastrophic effects of the crisis on 

their economies. 

The coronavirus epidemic challenges the Arab world on many fronts. It is an 

unprecedented health situation that risks overwhelming many of the 

inadequate health systems in place. The outbreak is also likely to bring about 

a storm that turns the socio-economic fundamentals in many parts in the 

region to shambles. 

In some Middle Eastern and North African countries, such as Jordan and 

Tunisia, there are immediate concerns having to do with securing emergency 

funding from foreign countries and international institutions to cope with 

expenditures stemming from the public health crisis. 

More long-term concerns involve the inevitable social disruption and loss of 

revenue from the lockdowns and work stoppages caused by the epidemic. 

With about 40,000 confirmed coronavirus cases, the Middle East and North 

Africa region is starting to suffer the socio-economic fallout of the pandemic 

like other regions of the world. The global recession will hit the Arab region 

head-on and its effects will be felt by both oil producers and non-oil 

producing countries. 

The suspension or abrupt slowdown of all forms of economic activity, 

including travel and tourism, the drastic curtailment of trade and finance 

combined with the drop in oil prices have generated what Jihad Azour, 

director of the International Monetary Fund’s Middle East and Central Asia 

Department, called “intertwined shocks” that are likely “to deal a severe blow 

to economic activity in the region, at least in the first half of this year, with 

potentially lasting consequences.” 

The Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) estimated 

the loss of revenue from oil exports in the region (from January through mid-

https://thearabweekly.com/socio-economic-cost-pandemic


March) at $11 billion and the loss by businesses in the capital market at $420 

billion, with $550 million lost each day. 

“The consequent loss of wealth is equivalent to 8% of the total regional 

wealth,” the regional organisation noted. 

Even for non-oil exports, forecasts are dire. Many often-fragile economies 

have no substitute resources once tourism and trade are shuttered. 

Jon B. Alterman, director of the Middle East Programme at the Centre for 

Strategic and International Studies in Washington, pointed to the additional 

risk that remittances from expatriate workers, which constitute up to 10% of 

the country’s income in such places as Egypt, Jordan, Tunisia, Morocco and 

Lebanon, would dry up as “skilled workers will return, unemployed, to 

markets that can’t provide for them.” 

Governments across the region are introducing stimulus packages to boost 

business and re-establish economic balance. Measures include tax breaks, 

debt deferment and are likely to involve more direct forms of support as the 

crisis continues. 

However, the crisis is likely to upend the reform-oriented austerity 

prescriptions and to create need for big spending policies instead at a time of 

diminishing revenues. 

Addressing leaders of the 20 most industrialised countries on the eve of their 

March 26 videoconference, UN Secretary-General Antonio Guterres exhorted 

G20 leaders to “inject massive resources into economies, reaching double 

digit percentage points in the world’s gross domestic product” as he 

estimated the global cost of the pandemic at “trillions of dollars.” During 

their videoconference in Riyadh, March 16, G20 leaders pledged to inject $5 

trillion into the world economy. 

It will mean debtor countries and institutions accepting to put on hold 

scheduled debt repayment in line with the suggestion by the International 

Monetary Fund and World Bank “to provide a global sense of relief for 

developing countries.” 



In both the short and long terms, most governments are concerned about the 

fallout of the crisis on the most vulnerable segments of society. 

As companies are forced to shut operations, unemployment risks soar. With 

no guarantee of social benefits to make up for the loss of income, many of the 

unemployed may not be able to provide for themselves or their families. 

The situation of millions of informal sector workers whose livelihood is 

endangered by shutdowns and closed borders is particularly precarious. They 

could join the millions in marginalised segments of the population who 

barely make ends meet in any normal day. 

ESCWA forecasts unemployment in the region to increase this year by 1.2% 

causing the loss of at least 1.7 million jobs. 

There are stirrings of inter-Arab consultations on coordinated approaches to 

weathering the storm. More needs to be done as countries of the region try to 

mitigate the cost of the unprecedented crisis. 

 

 

 

 

 


