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 ( 25:55إلى   17:49دقيقة من ) الحّرةاليوم" عبر قناة  رنامجب"مداخلة ضمن  

 ( جلعا)  .. انعكاسات صادمة لكورونا على االقتصاد العالمي1929تتجاوز أزمة  
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 32:03( من دقيقة CNBC Arabia)مقابلة على  مليون وظيفة في المنطقة العربية 1.7كورونا يطوق العالم ويهدد  

 40:15إلى 

 UN agency points to mass employment loss in Middle East from pandemic (An Nahar) 
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 فيديو(  -العربية) مليار دوالر ٤٢وس كورونا على اقتصاد الدول العربية سيتخطى ال يرف تأثير االسكوا تتحدث عن ان  

 (الجديد مداخلة مع اإلعالمي رياض قبيسي في برنامج "يسقط حكم الفاسد" على تلفزيون الجديد ) 

 فيديو - (أخبارك) مليون وظيفة بسبب فيروس كورونا 1.7منظمة االسكوا: المنطقة العربية ستخسر  

 ( أواًل ) "مليون وظيفة في المنطقة بسبب "كورونا  1.7االسكوا: فقدان  

 (المرصد المصري) ون وظيفة على األقل حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكوروناملي  1.7: )األسكوا(  

 ( اتحاد الغرف العربية) مليون وظيفة جراء "كورونا" 1.7"االسكوا" تتوقع خسارة العالم العربي  

 ( 24المنصة  ) في المنطقة العربية 19-)اإلسكوا( تقدم تقديرات أولية لتكلفة انتشار كوفيد  

 (العرب ) العالم.مليون شخص لوظائفهم في أنحاء  25األمم المتحدة تعلن أّن تفشي كورونا سيتسبب في خسارة  

 ( جريدة الرياض )  مليون شخص في العالم وظائفهم بسبب »كورونا« 25توقعات بخسارة  

 (أخبار العراق)  مليون وظيفة بسبب كورونا 1.7العالم العربي سيخسر   

 ( االقتصاد نيوز)  يفة بسبب كورونامليون وظ  1.7خسر  العالم العربي سي 

 ( BBC News) مليار دوالر 42اإلسكوا: خسائر المنطقة العربية جّراء فيروس كورونا  

https://www.youtube.com/watch?v=MV0kHGbyM4A
https://ajel.sa/MTZBtF/
https://ajel.sa/MTZBtF/
https://ajel.sa/MTZBtF/
https://www.cnbcarabia.com/program/28/episode/7593/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B8%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://en.annahar.com/article/1150369-un-agency-points-to-mass-employment-loss-in-middle-east-from-pandemic
https://twitter.com/RISLEIMAN/status/1241679913469521921?s=19
https://www.aljadeed.tv/arabic/episode/yaskot_9
https://akhbarak.net/videos/3948694-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-7
https://akhbarak.net/videos/3948694-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-7
https://akhbarak.net/videos/3948694-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-7
https://www.awalan.com/Article/2906/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://marsad.ecsstudies.com/2020/03/19/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a7-7%d8%b11-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%ae%d8%b3/?fbclid=IwAR0sPBDMwOb_PmQBpttCbx-iMNUsIYtOZIcvLj5wMM-fkiIXY90dBwzA3jU
http://uac-org.org/ar/News/details/2313/%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%22-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22
https://alminassa24.ma/archives/21159
https://alminassa24.ma/archives/21159
https://alminassa24.ma/archives/21159
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.alriyadh.com/1811386
https://iraqakhbar.com/2293353
http://economy-news.net/content.php?id=19351
https://www.bbcnews1.com/business/1961243/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%91%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-42-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1


 ( الصباح)  مليون وظيفة في العالم العربي 7.1اإلسكوا: »كورونا « يتسبب بخسارة أكثر من  

 ( عنب بلدي) ادية لتفشي “كورونا” في الوطن العربي“إسكوا” تقدر التكلفة االقتص  

 ESCWA: $42bn decline expected in Arab countries’ GDP due to Covid-19 (Write Caliber) 

 Corona may cause 1.7mn people in Arab World to lose their jobs (Saudi Gazette) 

 Arab leaders were already incompetent, then came coronavirus (Al Araby) 

 COVID-19 outbreak to cause loss of 1.7 mln jobs in Arab world: UN report (The Nation) 

 ESCWA EXPECTS THE ARAB WORLD TO LOSE 1.7 MILLION JOBS AS A 

RESULT OF "CORONA" (Union of Arab Chambers) 

 

 

 

 آذار/مارس   20

 6:31إلى دقيقة   3:19( دقيقة  MTVشرة المسائيّة )الصفحة االقتصاديّة في نشرة الظهيرة والن 

 11:30إلى دقيقة  9:35( دقيقة BBC Radioالمساء" على بي بي سي راديو )هذا البرنامج اإلخباري "العالم  

 " 20دقائق و  3(  عربيّة  CNBC)  مليون وظيفة بسبب فيروس كورونا 1.7منظمة االسكوا: المنطقة العربية ستخسر  

 (بالعربيّة CNN)  بسبب فيروس كورونا 2020األمم المتحدة تكشف عدد الوظائف التي ستخسرها الدول العربية بـ  

 ( اء الكويتيّة وكالة األنب)  مليار دوالر 420ت المنطقة )االسكوا(: فيروس )كورونا( كبد شركا 

 ( الخليج الجديد ) مليون عربي وظائفهم بسبب كورونا 1.7األسكوا تحذر من فقدان  

 ( خبر ماروك) ” مليون وظيفة بالعالم العربي بسبب كورونا1.7تُحذر من فقدان “  "كوا ساإل" 

 ( المصريين بالخارج) مليون وظيفة بسبب فيروس كورونا 1.7المنطقة العربية ستخسر اإلسكوا:  

 (قدس برس)  مليار دوالر التراجع المتوقع للناتج اإلجمالي العربي بسبب "كورونا" 42"إسكوا":  

 ( The World News)  مليون وظيفة خسائر المنطقة العربية نتيجة كورونا 1.7اإلسكوا:   

 (كّشاف)  مليون وظيفة بسبب فيروس كورونا 1.7منظمة االسكوا: المنطقة العربية ستخسر  

 ( االنتشار) مليون وظيفة على األقل حجم خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا  1.7وا”: سك“اال 

 ( لوما) اخبار السعودية اليوم: كورونا يهدد اقتصاد العالم العربي.. وهذه الخسائر المتوقعة 

 ESCWA: $42bn decline expected in Arab countries’ GDP due to Covid-19 (Middle East 

Monitor) 

 UN predicts large losses for the Middle East due to SARS-CoV-2 (Prensa Latina) 
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 )الجديد )  لعربية بسبب كورونامليون وظيفة على األقل حجم خسائر المنطقة ا 1.7سكوا:  اإل 

 ( LBC) مليون وظيفة على األقل: حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونا  1.7 

 ( الوكالة الوطنية لإلعالم) خسائر المنطقة العربية بسبب الفيروس يفة على األقل حجم مليون وظ  1.7االسكوا:   

 ( رالنها) مليون وظيفة... خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا 1,7 

 ( النشرة) 2020مليون وظيفة في عام   1.7سارة المنطقة العربية  االسكوا ترجح خ 

  -ةمليون وظيف 1,7العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من   -مليار دوالر 42مع تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بما ال يقّل عن   

 ( الفإي)

https://alsabaah.ly/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86/
https://www.enabbaladi.net/archives/371261
https://news.writecaliber.com/escwa-42bn-decline-expected-in-arab-countries-gdp-due-to-covid-19/?
http://saudigazette.com.sa/article/591093/World/Mena/Corona-may-cause-17mn-peoplein-Arab-World-to-lose-their-jobs
https://english.alaraby.co.uk/english/comment/2020/3/20/arab-leaders-were-already-incompetent-then-came-coronavirus
https://nation.com.pk/20-Mar-2020/covid-19-outbreak-to-cause-loss-of-1-7-mln-jobs-in-arab-world-un-report
http://uac-org.org/en/News/details/2313/%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%22-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22
https://www.mtv.com.lb/Programs/Midday_News/2020/videos/19_Mar_2020_/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_
https://www.bbc.com/arabic/bbc_arabic_radio/w172xbd00zmzp1m
https://www.cnbcarabia.com/news/view/64741/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.html
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/19/jobs-arab-world-2020-coronavirus
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2879948
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2879948
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2879948
https://thenewkhalij.news/article/184778
http://www.khabarmaroc.com/news/get_news/6144772/
http://egyptiansabroad.news/Article/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/13053
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=59740
https://theworldnews.net/ae-news/lskw-1-7-mlywn-wzyf-khsy-r-lmntq-l-rby-ntyj-kwrwn
https://www.kachaf.com/details.php?n=5e737b54f1cee70457348d79
http://alintichar.com/77026
https://lomazoma.com/saudi/1543410.html
https://www.middleeastmonitor.com/20200319-escwa-42bn-decline-expected-in-arab-countries-gdp-due-to-covid-19/
https://www.middleeastmonitor.com/20200319-escwa-42bn-decline-expected-in-arab-countries-gdp-due-to-covid-19/
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=53573&SEO=un-predicts-large-losses-for-the-middle-east-due-to-sars-cov-2
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/economy/180320201
https://www.lbcgroup.tv/news/d/world/508341/17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ar
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/468601/nna-leb.gov.lb/ar
https://www.annahar.com/article/1146827-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.annahar.com/article/1146827-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.annahar.com/article/1146827-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/show/1398310/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://elaph.com/Web/News/2020/03/1285861.html
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 ( الكلمة أونالين) مليون وظيفة على األقل: حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونا  1.7 

   (السياسة)  ون وظيفة!ملي  1.7ثمن الكورونا  المنطقة العربية ستدفع 

 ( 24لبنان  ) كورونا يسّجل أرقاماً قياسية.. إليكم آخر تطورات الفيروس المستجد  

 ( بيئة أبو ظبي ) جم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونا ة على األقل: حمليون وظيف 1.7 

 ( المدينة) مليون وظيفة بسبب كورونا 1,7اإلسكوا: العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من  

 ( وزارة اإلعالم اللبنانية) مليون وظيفة على األقل: حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونا  1.7  

 ( Economy Pulse)  بالمنطقة العربية بسبب “كورونا” فةيوظ   ونيمل 1.7“االسكوا” تتوقع شطب  

 ( نبض ) العربية نتيجة #كورونامليون وظيفة خسائر المنطقة  1.7اإلسكوا:    

 ( الرؤية) مليون وظيفة خسائر المنطقة العربية بسبب "كورونا" 1.7  

 ( اليوم السابع) 2020مليون وظيفة فى   1.7فيروس كورونا يهدد الدول العربية ..اإلسكوا : خسارة    

 ( الوطن) ة بسبب كورونامليون وظيف 1.7إسكوا: المنطقة العربية ستخسر  

 ( 21عربي  ) مليون وظيفة بالعالم العربي بسبب كورونا 1.7تحذير من فقدان    

سكوا«: تراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية  إل»ا  -مليون وظيفة 1.7»كورونا« يهدد العالم العربي بخسارة أكثر من   

 ( الجريدة) مليار دوالر 42بما ال يقّل عن 

 (مبتدا) مليون وظيفة بسبب كورونا 1.7اإلسكوا : المنطقة العربية ستخسر  

 (المملكة)  مليون وظيفة 1.7العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من   

 ( شبكة الصين) مليون وظيفة بسبب تفشي كورونا 1.7اإلسكوا تتوقع خسارة المنطقة العربية    

 ( إرم نيوز) وظيفة بسبب كورونامليون  1.7لجنة أممية: العالم العربي مهدد بخسارة   

 ( المشهد العربي) مليون وظيفة 1.7لجنة أممية: »كورونا« يهدد العالم بخسارة   

 ( سرايا)  مليون وظيفة 1.7العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من   
  ( مستقبل وطن نيوز) مليون وظيفة بسبب كورونا 1.7اإلسكوا: المنطقة العربية ستخسر  

 

 

 At least 1.7 million jobs will be lost in the Arab region due to the coronavirus pandemic-ESCWA 

(LBC-  

 At least 1.7 million jobs will be lost in the Arab region due to the coronavirus pandemic (NNA) 

 Arab world risks losing 1.7m jobs due to coronavirus, says UN (Arab Business) 

 Middle East risks losing 1.7 million jobs due to virus: UN (Al Araby) 

 COVID-19 outbreak to cause loss of 1.7 mln jobs in Arab world: UN report (Xinhua) 
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  .. انعكاسات صادمة لكورونا على االقتصاد العالمي1929تتجاوز أزمة 

 جل عا

إلى جانب العدد المتزايد من الضحايا واإلصابات التي خلفها فيروس كورونا المستجد الذي ما زال يواصل 

انتشاره في العالم، أظهرت مؤشرات أداء وتحليالت بيانات االداء االقتصادي في كافة األسواق المالية أرقاًما  

 صادمة بسبب تداعيات انتشار المرض.

في دول العالم في إحداث خلل في أسواق الطاقة والعمالت والسلع والمواد  فيروس كورونا وتسبب تفشي

تهالكية واإلنتاجية والطيران وغيرها من القطاعات، ملحقًا أضراًرا باالقتصاد العالمي يتوقع معها خبراء االس

االقتصاد إذا استمرت لفترات أطول أن تأثير صدمة انتشار الفيروس على االقتصاد العالمي قد يتجاوز أزمة  

 .1929الكساد الكبير الذي شهده العالم عام 

 مليار دوالر خسائر بالعالم العربي  420مليون وظيفة و 1.7أرقام صادمة.. 

وكشفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، في تقرير التقييم االقتصادي األول  

 .كوروناالصادر مؤخًرا، عن رقم صادم وخسائر اقتصادية فادحة ستعانيها المنطقة العربية بسبب وباء 

،  2020مليون وظيفة في عام  1.7وتوقع تقرير )اإلسكوا( أنه من المرّجح أن تخسر المنطقة العربية أكثر من  

 .نقطة مئوية 1.2مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 

مليار   420وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها  

 .في المئة من إجمال رأسمالها السوقي 8أي ما يعادل نسبة   دوالر،

 تأثير مدمر.. القطاعات الصناعية مهددة باإلغالق التام

إن االقتصاد العالمي دخل في حالة من الركود الشديد، وأن االنكماش   "foreign affairs" وكشفت صحيفة

قعة أن تكون اآلثار مؤثرة لعقود قادمة لعد أن سيكون مفاجئاً وحاداً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، متو

 .تتنبأ بسنة من النمو الثابت إن لم يكن بالنمو المتزايد  2020كانت معظم التوقعات االقتصادية لعام  

وأكدت أن االضطراب االقتصادي المفاجئ الذي سببه الفيروس التاجي الجديد مدمر بشكل كبير، فعلى سبيل  

هو مؤشر للخسائر التي ضربت القطاعات االقتصادية، فقد سببت المخاوف من    المثال مجال صناعة السفر،

انتقال العدوى وإغالق الدول لحدودها، ضربة كبيرة لقطاع الطيران، ما دعا شركات الطيران لتقليص 

 .رحالتها وكذلك موظفيها

لوباء، كانت العديد من وبين موقع بلومبرج األمريكي المختص بالتحليالت االقتصادية والسياسية أنه قبل ا

االقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا واليابان، غير مجهزة بالفعل للتعامل مع حتى الصدمات 

الخارجية الصغيرة، مشيرة إلى أن االستجابة الصحيحة من الحكومات والشركات واألفراد يمكن أن تحد من  

 .اهمة في انتعاش أكثر حدة وأقوى وأكثر استدامةاالنكماش االقتصادي القادم وتقصير مدته والمس

وأوضح أنه لن يكون من السهل إعادة تشغيل اقتصاد عالمي حديث مترابط بعد انتهاء األزمة، مشيرة إلى أنه  

إلى ظهور الوضع الجديد لالقتصاد  2008كما أدى الكساد الكبير الذي أعقب األزمة المالية العالمية لعام 

ر النمو المتدهور، واالستقرار المالي المصطنع، تتوقع الصحيفة أن تغيير أزمة كورونا المتمثل في استمرا

https://ajel.sa/MTZBtF/
https://ajel.sa/MTZBtF/
https://ajel.sa/MTZBtF/
https://ajel.sa/dv89mN/


التضاريس االقتصادية العالمية . فسوف تسرع عملية إزالة العولمة وإلغاء التقارب وإعادة تعريف اإلنتاج  

 .واالستهالك في جميع أنحاء العالم

 ولكن هل هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل؟

ع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، في دراسة تحليلية، أن الصدمة التي تتسبب من جهته، توق

%، 2.5بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 

الر. ودعت األونكتاد إلى تريليون دو  2وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 

 .وضع سياسات منسقة لتجنب االنهيار في االقتصاد العالمي

ولم تستبعد الدراسة اإلفالس واسع النطاق، وربما ستتسبب "بلحظة مينسكي" وهي انهيار مفاجئ لقيم  

 .األصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة

 

 االقتصاد السعودي في مواجهة كورونا 

وقت سابق من شهر مارس الجاري، كشف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أيمن وفي 

السياري، أن المؤسسة تعمل مع القطاع المالي على وضع السياسات المناسبة للحد من تأثير فيروس كورونا  

لتطورات، وأن المملكة  على االقتصاد الوطني. مشيًرا إلى أن المؤسسة لديها األدوات الالزمة للتعامل مع ا

 .تقيم وتتابع من كثب تطورات الفيروس الجديد مع جميع الجهات ذات العالقة، سواء داخل المملكة أو خارجها

– ، إلى عقد لعقد اجتماع قمة استثنائي  "G20" وكذلك دعت المملكة، الرئيس الحالي لدول مجموعة العشرين

مارس الجاري، لمناقشة الجهود الرامية إلى مكافحة هذا   26عبر جسر فيديو للمجموعة يوم   –افتراضي

ثار إنسانية واقتصادية  الوباء وبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار الفيروس وما يترتب عليها من آ

 .واجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN agency points to mass employment loss in Middle East from 

pandemic  

An Nahar 

In a Friday brief from UN agency the Economic and Social Commission for 

Western Asia (ESCWA), it was reported that the Covid crisis in the Middle East is 

not only affecting health but also leading to an increasing loss of work. 

The agency said in a statement: “In addition to the rising death toll and extremely 

heavy burden on health-care systems, the Arab region is suffering from losses of 

jobs at an alarming rate due to COVID-19." This was according to a policy brief 

issued Friday by ESCWA featuring the first economic assessment of the cost of 

the pandemic on the region. 

ESCWA projected that the Arab States’ gross domestic product (GDP) is 

expected to decline by at least $42 billion in 2020. 

“The figure could be higher, with the compounding effect of low oil prices and the 

dramatic slowdown of economies due to the closure of public institutions and 

private sector enterprises starting mid-March. The longer the lockdown, the 

higher the cost on the economies of the region,” the agency said in its statement. 

ESCWA noted that more than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with the 

unemployment rate increasing by 1.2 percentage points. Unlike in the aftermath 

of the global 2008 financial crisis, employment is expected to be affected across 

all sectors. The services sector, the region’s main employment provider, is 

particularly hit due to ‘social distancing’. Estimates point to a reduction by half of 

the service-sector activities. 

“We are under a global health threat which may alter the world as we know it. Its 

impact on people’s lives and families, on our children’s education, on our health 

systems and our planet is yet to be revealed. But we can start to assess our 

economic losses and find ways to mitigate them,” said ESCWA Executive 

Secretary Rola Dashti. 

https://en.annahar.com/article/1150369-un-agency-points-to-mass-employment-loss-in-middle-east-from-pandemic


The ESCWA assessment also demonstrates that COVID-19 has led to a 

significant decline in oil prices, which, compounded with the drop in oil prices, 

has cost the region nearly $11 billion in net oil revenues between January and 

mid-March 2020. The significant halt in trade and global transport is expected to 

cause a further increase in that figure in the coming weeks. 

Also between January and mid-March, the region’s businesses lost a massive 

$420 billion of market capital, i.e. about 8% of total market capital in the region. 

“Policy solutions and swift actions are needed to trigger recovery, based on a 

comprehensive and integrative approach that leaves no one behind,” added 

Dashti. 

According to the World Health Organization (WHO), 17 Arab States have 

reported laboratory-confirmed cases of COVID-19 to date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  "مليون وظيفة في المنطقة بسبب "كورونا  1.7االسكوا: فقدان 

 أواًل 

مليار دوالر، نتيجة    42من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية تراجعاً بما ال يقّل عن 

تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب موجز سياساتي الصادرعن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  

 عالمي )الجائحة( على المنطقة . وا" وهو التقييم االقتصادي األول لكلفة هذا الوباء ال"اإلسك

ويبدو أن هذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير  

ترتفع الكلفة المترتبة  الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الحالي، على أن

 الت فترة اإلغالق. على اقتصادات المنطقة كلّما ط

، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام   1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من  

مل في ، من المتوقع أن تتأثر فرص الع2008في المئة. وخالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام  1.2

ر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، أكثر جميع القطاعات. وسيكون قطاع الخدمات، وهو المصد 

عات تعّرًضا آلثار "التباعد االجتماعي"، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل القطا

 النصف.

  صحيًا عالميًا قد يغيّر العالم كما نعرفه. وما زلنا الروال دشتي: "نواجه تهديدًا  وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا

تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى 

 ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها". 

المنطقة حوالي  كورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ما كلّف  ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس

في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الماضي إلى منتصف   مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية 11

 لم. الشهر الجاري. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العا

ا  سها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتهإلى ذلك، تكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نف

 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي.  8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة  420

االنتعاش، بناء على  دشتي: "نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق   وشددت 

 مقاربة شاملة ال تهمل أحدًا". 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.awalan.com/Article/2906/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


  ة على األقل حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونامليون وظيف  1.7)األسكوا( : 

 المرصد المصري

)أسكوا( أن المنطقة العربية ستعاني من خسائر   علنت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسياأ

فادحة في الوظائف نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، وذلك بحسب موجز سياساتي صدر اليوم عن  

ى المنطقة إلى جانب العدد المتزايد من مقدما التقييم االقتصادي األول لكلفة هذا الوباء العالمي )الجائحة( عل

 .لعبء الهائل على القطاع الصحيالضحايا واإلصابات، وا

مليار   42وذكرت اللجنة أنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل عن 

نفط والتباطؤ االقتصادي الكبير  دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجة لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار ال

ع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلما طالت فترة اإلغالق  الناجم من إغالق مؤسسات القطا

 .التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة

ع معدل ، مع ارتفا 2020مليون وظيفة في عام  1.7وأضافت أنه من المرجح أن تخسر المنطقة أكثر من  

، من المتوقع أن تتأثر  2008المالية العالمية في عام  نقطة مئوية. وخالفا آلثار األزمة  1.2البطالة بمقدار 

فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في 

ماعي”، فتشير التقديرات إلى انخفاض  المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار “التباعد االجت

 .لنصفنشاط هذا القطاع بمعدّل ا

وفي تعليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي: “نواجه تهديدا صحيا عالميا  

م األطفال  قد يغير العالم كما نعرفه. وما زلنا ال ندرك تماما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعلي

دء بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق  وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا الب

 .”للتخفيف منها

ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس الكورونا قد أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدة نتيجة هبوط   

والر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير  مليار د  11األسعار، ما كلف المنطقة حوالي 

اضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة الم

 .والنقل من حول العالم

  420متها  الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قي وتكبدت  

 .ي رأسمالها السوقيفي المئة من إجمال 8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة 

وأشارت دشتي إلى ما يجب القيام به قائلة: “نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة   

 .”لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة شاملة ال تهمل أحدا

  مستويين الكلي والجزئي،ر منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على الاإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابي وأوصت 

بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة. كما ترى أن على  

الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم  

مؤسسات المالية   سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، داعية  األجور وتمديد آجال

المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي  

 .ترزح تحتها

https://marsad.ecsstudies.com/2020/03/19/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a7-7%d8%b11-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%ae%d8%b3/?fbclid=IwAR0sPBDMwOb_PmQBpttCbx-iMNUsIYtOZIcvLj5wMM-fkiIXY90dBwzA3jU
https://www.unescwa.org/ar/news/17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZK6kuSRCP8yJ4Oi3zAkSFvg-yE7RSalPaxXvyHbYtvihnJ53ILi9_z-E


بفيروس الكورونا،   دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريا إلصابات  17يذكر أن هناك 

 .وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مليون وظيفة جراء "كورونا" 1.7"االسكوا" تتوقع خسارة العالم العربي 

 اتحاد الغرف العربية 

حذّرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا “اإلسكوا” من أّن فايروس كورونا المستجد 

 .مليون وظيفة في العالم العربي 1.7أكثر من يمكن أن يتسبّب بخسارة 

مليار دوالر هذا العام  42ّل عن  وتوقّعت "االسكوا" أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق

 .لوباءعلى خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي ا

الحالي إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة  ورجحت أن يؤدي فقدان ذلك العدد الكبير من الوظائف خالل العام 

، من المتوقّع أّن تتأثّر  2008نقطة مئوية. مبينة أنه خالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام   1.2تصل إلى 

 .فرص العمل في جميع القطاعات 

ون  وافصحت عن أّن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سوف يك 

 .أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار فرض التباعد االجتماعي

عمالية التي تسبّب بها انتشار فايروس وكانت منظمة العمل الدولية قد حذرت من أّن األزمة االقتصادية وال

 .”بعيدة المدى على سوق العمل كورونا، سيكون لها “تأثيرات 

بشكل كبير على القطاع السياحي في توفير وتعتمد بلدان كثيرة مثل تونس ومصر والمغرب واألردن 

ت الطيران الوظائف ودعم جميع القطاعات االقتصادية األخرى، األمر الذي يزيد تداعيات توقف رحال

 .والسياحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uac-org.org/ar/News/details/2313/%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%22-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22


   في المنطقة العربية 19- )اإلسكوا( تقدم تقديرات أولية لتكلفة انتشار كوفيد

 24المنصة 

ية لغربي  في ظل توقعات تداعيات فيروس كورونا على االقتصاد العربي، أعدت اللجنة االقتصادية واالجتماع 

  19- تقديرات أولية لتكلفة انتشار كوفيد  ((االسكوا-حول/ar/org.unescwa.www://https) اإلسكوا) آسيا

فقد اتخذت عدة دول إجراءات عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، كإغالق المدارس  .منطقة العربيةفي ال

طاعات وإيقاف المطارات والموانئ.. وكلما والجامعات والمطاعم والمقاهي والمساجد وإيقاف العمل في عدة ق

  .طالت مدة هذه اإلجراءات كلما كان تأثيرها قويا على اقتصاد العالم

على االقتصاد العربي، من المتوقع أن   19-وحسب تقديرات أولية لتداعيات الفيروس كوفيد  /قتصادية اال

ملياردوالر. ومن أهم تداعيات  42ل عن تسجل خسائر في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية ال تق

مليار دوالر. وإذا   11ا قدره الوباء، انخفاض شديد في أسعار النفط. ذلك قد يؤدي لخسارة الدول المصدرة بم

أما في الفترة الممتدة   .مليون دوالر كل يوم 550بقيت أسـعار النفط علـى حالهـا، فستخسـر المنطقة ما يقارب 

يـة خسـائر فادحة في رأس المـال ،تكبدت الشـركات في المنطقـة العرب  2020رس  بين دجنبر ومنتصف ما

وبسبب تأثير  .في المئة من إجمالي ثروة المنطقة 8ر ما يعادل نسبة  مليار دوال 420السـوقي، بلغـت قيمتها 

  7.1عن  كورونا على فرص العمل في جميع القطاعات، فمن المتوقع أن تخسر المنطقة العربية ما ال يقل  

.أما نشاط قطاع الخدمات فسينخفض بمعدل النصف، وذلك راجع إلى أنه  2020مليون وظيفة في سنة 

مع تفاقم الضائقة االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس   .للعمل في المنطقة در الرئيسيالمص

اقتراحات إلجراءات ينبغي   كورونا، قدمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، عدة

ي، ينبغي  من منظوراقتصاد  / :.وهي كاآلتي  19للحكومات تنفيذها للتعافي السريع من آثار وباء كوفيد 

ينبغي للبنوك المركزية تعزيز   .للحكومات اتخاذ تدابير منسقة ومتجانسة على المستويين الجزئي والكلي

يجب أن تهدف السياسات المالية الحكومية إلى ما  .رئيسيةمستويات السيولة، والتخفيف من الضغوط المالية ال

عم األجور، وتمديد آجال سداد الديون، ودعم  دعم الشركات، من خالل تقديم اإلعفاءات الضريبية، ود  :يلي

الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ النهوض بنظم الحماية االجتماعية، من خالل تعزيز خطط الحماية  

ء والفئات الضعيفة؛ وإنشاء صناديق تعويضات البطالة وتوسيع نطاق المستفيدين االجتماعية لصالح الفقرا

ية وضريبة الدخل والرسوم الحكومية؛ حفز الطلب وخلق فرص منها؛ وتمديد آجال سداد القروض الفرد 

العمل، من خالل زيادة اإلنفاق الحكومي والمشتريات الحكومية، سيما اإلنفاق على برامج الرعاية الصحية  

ينبغي للمؤسسات المالية اإلنمائية اإلقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة  .وأنظمة االستجابة للطوارئ

اف، النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الديون وخفض الدين. والهدف من ذلك تعزيز الحيز المالي  األطر

ينبغي  .19-لها التصدي لتداعيات كوفيد  المتاح للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة، بحيث يتسنى

ات أخرى لخفض الديون، وذلك للمنظمات المتعددة األطراف أن تنظر في إمكانية مقايضة الديون والعمل بأدو

ينبغي للمنظمات المتعددة  .19- لتعزيز االستثمارات االجتماعية وإتاحة الموارد الالزمة للتصدي لتداعياتكوفيد 

دعم فني للبلدان المعرضة للمخاطر، الية الدولية النظر في زيادة ما تقدمه من منح واألطراف والمؤسسات الم

 .، التي تواجه ضغوطا ماليةبما في ذلك البلدان األقل نموا
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 مليون شخص لوظائفهم في أنحاء العالم  25األمم المتحدة تعلن أّن تفشي كورونا سيتسبب في خسارة 

 العرب

دية واالجتماعية لغرب آسيا “اإلسكوا” من أّن فايروس كورونا المستجد المتحدة االقتصا حذّرت لجنة األمم

 .مليون وظيفة في العالم العربي 1.7يمكن أن يتسبّب بخسارة أكثر من 

مليار دوالر” هذا العام   42وتوقّعت اللجنة أن “يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن  

 .تفشي الوباءية تراجع أسعار النفط وتداعيات على خلف 

ورجح تقرير اللجنة أن يؤدي فقدان ذلك العدد الكبير من الوظائف خالل العام الحالي إلى ارتفاع معدل البطالة  

، من المتوقّع أّن 2008ام نقطة مئوية. وأكد أنه “خالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في ع  1.2بنسبة تصل إلى  

 .”ر فرص العمل في جميع القطاعات تتأثّ 

وأّكدت اللجنة أّن “قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سوف يكون  

 .”أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار فرض التباعد االجتماعي

ي تسبّب بها انتشار  ألزمة االقتصادية والعمالية التوكانت منظمة العمل الدولية قد حذرت األربعاء من أّن ا 

 .”نا، سيكون لها “تأثيرات بعيدة المدى على سوق العملفايروس كورو 

وأعلنت األمم المتحدة أّن تفشي الفايروس سوف يؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك  

 .خفض دخل العاملينمليون شخص دون وظائف، إضافة إلى تأثيره في  25

ونس ومصر والمغرب واألردن بشكل كبير على القطاع السياحي في توفير كثيرة مثل ت  وتعتمد بلدان

الوظائف ودعم جميع القطاعات االقتصادية األخرى، األمر الذي يزيد تداعيات توقف رحالت الطيران 

 .والسياحة

ه أزمة سيولة  ت الطيران في الشرق األوسط تواجوأعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أمس أن شركا 

 .ن الوظائف مهددة بسبب تفشي فايروس كورونا، وحّث الحكومات على تقديم المساعدةوأن مئات اآلالف م 

مليار دوالر من  7.2وقدرت المنظمة األكبر في القطاع، فقدان شركات الطيران في الشرق األوسط لنحو  

 .ير الماضيألف رحلة منذ ينا  16جراء إلغاء مارس الجاري  11اإليرادات حتى 

وقال نائب رئيس االتحاد لمنطقة أفريقيا والشرق األوسط محمد علي البكري إن “التداعيات ليست كأي مما  

 .”شهدنا من قبل. نواجه صعوبات ونعاني وننزف 

على الحكومات زيادة إجراءات الدعم وتقديم دعم مالي مباشر وقروض وضمانات للقروض  واقترحت إياتا

 .ركات الطيرانوإعفاءات ضريبية لش
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   مليون شخص في العالم وظائفهم بسبب »كورونا«  25توقعات بخسارة  

 جريدة الرياض 

  25سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك   19-أعلنت األمم المتحدة أن وباء كوفيد 

 .وسيؤدي إلى انخفاض دخل العاملين مليون شخص دون وظائف

األزمة االقتصادية والعمالية التي تسبب بها انتشار  وحذرت منظمة العمل الدولية في دراسة جديدة من أن 

شخص حتى اآلن في أنحاء العالم، سيكون لها "تأثيرات  8000فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 

 ."بعيدة المدى على سوق العمل

عمل  دير المنظمة في بيان "لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضا أزمة سوق  رايدر م وصرح غاي

 ."وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس

وأشارت دراسة المنظمة األممية أن على العالم االستعداد "الرتفاع كبير في البطالة ونقص العمالة جراء  

 ."الفيروس 

ومستوى تنسيق الحكومات، وقالت إنها وجدت أنه   ت مختلفة تعتمد على سرعة وعرضت الوكالة سيناريوها 

 .ماليين شخص آخرين سيعانون من البطالة بفعل األزمة 5,3لسيناريوهات فإن حتى في أفضل ا

مليون شخص آخرين سيصبحون عاطلين عن العمل ليضافوا إلى  24,7وأضافت أنه في أسوأ الحاالت فإن 

 .2019ن عن العمل في مليون شخص عاطلي 188

 ."مليونا  22زادت البطالة بـ 2008وقالت إنه "بالمقارنة فإن األزمة المالية العالمية في 

وحذرت من أنه "يتوقع أن تزيد البطالة كذلك على نطاق واسع ألن التبعات االقتصادية النتشار الفيروس 

 ."ستترجم إلى خفض ساعات العمل واألجور 

 ."عني "خسارة كبيرة في الدخل للعمالالوصول إلى العمل ست وذكرت بأن خفض إمكانية

ترليونات دوالر بنهاية    3,4مليارا إلى  860وأضافت أن "الدراسة تقدر بأن هذه الخسارة ستتراوح ما بين 

" محذرة من أن ذلك "سيترجم بانخفاضات في استهالك السلع والخدمات بما يؤثر بدوره على آفاق  2020

 ."ادات األعمال واالقتص

ألمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" من أّن فيروس كورونا المستجدّ وحذّرت لجنة ا

 .مليون وظيفة في العالم العربي 1,7يمكن أن يتسبّب بخسارة أكثر من 

دوالر" هذا العام مليار  42وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن  

 .خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ  على

، مع  2020مليون وظيفة في عام   1,7وجاء في تقرير للّجنة أنّه "من المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

 ."نقطة مئوية  1,2ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 

، من المتوقّع أّن تتأثّر فرص العمل في 2008ة في عام  زمة المالية العالميوأضاف التقرير أنّه "خالفًا آلثار األ

 ."جميع القطاعات 

http://www.alriyadh.com/1811386


وأّكدت اللجنة أّن "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيس لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر  

 ."+القطاعات تعّرًضا آلثار +التباعد االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   مليون وظيفة بسبب كورونا   1.7سيخسر العربي العالم 

 أخبار العراق 

كشفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( عن رقم صادم وخسائر اقتصادية  

 فادحة ستعانيها المنطقة العربية بسبب وباء كورونا. 

المتزايد من الضحايا واإلصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحي، ستعاني المنطقة  العدد  وإلى جانب 

العربية من خسائر في الوظائف وذلك بحسب موجز صدر عن اإلسكوا مقدًّما التقييم االقتصادي األول لكلفة  

 هذا الوباء العالمي على المنطقة. 

 مليار دوالر.  42ول العربية بما ال يقّل عن الي للد وتوقع التقرير أن يتراجع الناتج المحلي اإلجم

وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم  

من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلّما طالت فترة اإلغالق التام،  

 ة على اقتصادات المنطقة، تقول المنظمة. المترتبازدادت الكلفة 

 مليون وظيفة  1.7

، مع ارتفاع معدل البطالة  2020مليون وظيفة في عام  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة العربية أكثر من  

 نقطة مئوية.   1.2بمقدار 

جميع القطاعات.   لعمل في، من المتوقع أن تتأثر فرص ا2008وخالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

وال شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات  

 تعّرًضا آلثار "التباعد االجتماعي"، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف.

انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط  ى إلى ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس كورونا قد أدّ 

مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير   11األسعار، ما كلّف المنطقة حوالي 

 الماضي إلى منتصف الشهر الجاري.

 م.ل العالويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حو

 مليار دوالر خسائر  420

 420هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي. 8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة 

لى المستويين الكلّّي والجزئي،  الدعم عوأوصت اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم 

 بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفة. 
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   مليون وظيفة بسبب كورونا   1.7العالم العربي سيخسر 

 االقتصاد نيوز 

جتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( عن رقم صادم وخسائر اقتصادية  تحدة االقتصادية واالكشفت لجنة األمم الم

 فادحة ستعانيها المنطقة العربية بسبب وباء كورونا. 

إلصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحي، ستعاني المنطقة  وإلى جانب العدد المتزايد من الضحايا وا

ب موجز صدر عن اإلسكوا مقدًّما التقييم االقتصادي األول لكلفة  العربية من خسائر في الوظائف وذلك بحس

 هذا الوباء العالمي على المنطقة. 

 مليار دوالر.  42عن  وتوقع التقرير أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقلّ 

باطؤ االقتصادي الكبير الناجم  وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والت 

صف الشهر الجاري. وكلّما طالت فترة اإلغالق التام،  من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منت

 ، تقول المنظمة. ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة

 مليون وظيفة  1.7

، مع ارتفاع معدل البطالة  2020في عام مليون وظيفة  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة العربية أكثر من  

 نقطة مئوية.   1.2بمقدار 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات.  2008وخالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات   وال شك

 ًضا آلثار "التباعد االجتماعي"، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف.تعرّ 

ازداد حدّةً نتيجة هبوط   ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس كورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط،

في الفترة الممتدة من يناير   مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية 11األسعار، ما كلّف المنطقة حوالي 

 الماضي إلى منتصف الشهر الجاري.

 ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم.

 ئر مليار دوالر خسا  420

 420ها هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمت

 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي. 8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة 

الجزئي،  وأوصت اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي و

 بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفة. 
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   مليار دوالر  42لمنطقة العربية جّراء فيروس كورونا خسائر ا اإلسكوا:

BBC News 

في   COVID-19ت أولية لتكلفة انتشار أعدّت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( تقديرا

  .مليار دوالر 42خسائر ال تقل عن  2020تسجل المنطقة العربية في عام   المنطقة العربية، وتوقعت أن 

واعتبرت اإلسكوا أنّه من تداعيات انتشـار فيروس كورونا اسـتمرار االنخفاض الشـديد في أسـعار النفط. وقـد 

طيـة قيمتها  جة لحرب أسـعار النفط، ما أدى إلى خسـارة المنطقـة إيـرادات نفازداد هـذا االنخفـاض حدة نتي

 .2020مليـار دوالر تقريبـاً، وذلك في الفترة مـن كانـون الثاني إلى منتصف آذار  11الصافية 

ً  550وأضافت أنّه: "إذا بقيت أسـعار النفط علـى حالها، فستخسـر المنطقة   ."مليون دوالر تقريباً يـوميا

، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة عام  1.7كذلك رّجحت أن "تخسر المنطقة أكثر من 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في 2008نقطة مئوية. وخالفاً آلثار األزمة المالية العالمية في عام    1.2

فرص العمل في المنطقة العربية، جميع القطاعات. وال شك في أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي ل

ار التباعد االجتماعي، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاطه بمعدل  سيكون أكثر القطاعات تعرضاً آلث 

 ."النصف
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  مليون وظيفة في العالم العربي 7.1اإلسكوا: »كورونا « يتسبب بخسارة أكثر من 

 الصباح 

ا” من أن فيروس كورونا المستجد تصادية واالجتماعية لغرب آسيا “اإلسكوحذرت لجنة األمم المتحدة االق

 .. مليون وظيفة في العالم العربي 7. 1ن يتسبب بخسارة أكثر من يمكن أ 

مليار دوالر   42ومن ضمن توقعات اللجنة أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل عن  

 .نا المستجد أسعار النفط وتداعيات تفشى فيروس كورو هذا العام على خلفية تراجع 

، مع ارتفاع 2020مليون وظيفة في عام  7.  1وأفاد تقرير اللجنة أنه من المرجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

 ..”نقطة مئوية  1.2معدل البطالة بمقدار 

لمتوقع أن تتأثر فرص العمل في ، من ا2008وأضاف التقرير أنه “خالفا آلثار األزمة المالية العالمية في عام  

 . .قطاعات جميع ال

وأكدت اللجنة أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية سيكون أكثر  

 .القطاعات تعرضا آلثار التباعد االجتماعي
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   العربي“إسكوا” تقدر التكلفة االقتصادية لتفشي “كورونا” في الوطن 

 عنب بلدي 

حذرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، من أن تفشي فيروس “كورونا  

 .مليون عربي لوظيفته 1.7( يمكن أن يتسبب بخسارة أكثر من 19 -المستجد” )كوفيد 

من آذار، أنه من المرجح أن تخسر   19، أصدرته المنظمة أمس، الخميس “موجز سياساتي  “وجاء في

ى ارتفاع معدل البطالة بمقدار مليون وظيفة خالل العام الحالي، ما سيؤدي إل 1.7المنطقة العربية أكثر من  

 .نقطة مئوية  1.2

وأشارت اللجنة إلى أن فرص العمل في جميع القطاعات ستتأثر، وخاصة في قطاع الخدمات الذي يشكل 

المصدر الرئيس لفرص العمل في المنطقة العربية، إذ إنه سيكون أكثر القطاعات تعرًضا آلثار التباعد 

 .بمعدل النصفاالجتماعي، ويقدر انخفاض نشاطه  

مليار دوالر، خالل العام   42ال يقل عن  لمحلي اإلجمالي للدول العربية بماوتوقعت اللجنة أن يتراجع الناتج ا

الحالي، نتيجة تراجع أسعار النفط، وتداعيات تفشي الجائحة، التي تسببت بإغالق مؤسسات القطاع العام  

 .والخاص في العديد من الدول

الق التام لهذه المؤسسات، التي ستزيد  الرقم سيكون مرشًحا لالرتفاع مع استمرار فترة اإلغولفتت إلى أن هذا 

 .رتبة على اقتصاد المنطقةالتكلفة المت

 تأثير “كورونا” على أسعار النفط

وإضافة إلى ذلك، كان لتفشي الفيروس تأثيره على أسعار النفط، إذ أظهر تقييم اللجنة أن انتشاره تسبب في 

من إيرادات نفطية صافية خالل الفترة الممتدة مليار دوالر  11ها، األمر الذي أدى إلى خسارة نحو انخفاض

 .نون الثاني الماضي إلى منتصف آذار الحاليمن كا

ولن تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ إنها ستزداد خالل الفترة المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم، وفقًا  

 .”لـ”إسكوا

 ”صيات “إسكوا تو

كتحسين الحماية االجتماعية  خاذ عدد من التدابير لمواجهة األزمة،وأوصت اللجنة حكومات دول المنطقة بات

للفئات الضعيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم اإلعفاءات الضريبية للشركات، 

 .وتمديد آجال سداد الديون

لب “حلواًل على صعيد  لدكتورة روال دشتي، اعتبرت أن األوضاع الحالية تتطاألمينة التنفيذية لـ”إسكوا”، ا

 .”االنتعاش، بناء على مقاربة شاملة ال تهمل أحدًا السياسات وخطوات سريعة لتحقيق

وفي توصيفها للحالة قالت، “إننا نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغير العالم”، وأضافت، “ما زلنا ال ندرك 

يم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى  ات هذا التهديد على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعلتماًما تبع

 .”الكوكب 

https://www.enabbaladi.net/archives/371261
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar-escwa-covid-19-economic-cost-arab-region.pdf


 .”لكنها أشارت إلى أنه “بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها

م مهددون بشكل مباشر  مليون شخص حول العال 25وكانت منظمة العمل الدولية قالت، األربعاء الماضي، إن 

 .”كورونابفقدان وظائفهم بسبب انتشار “

وقال مدير المنظمة، غاي رايدر، في بيان له، “لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيًضا أزمة سوق عمل  

 .”وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس

ملهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة في دخلهم،  وأشارت المنظمة إلى أن خفض إمكانية وصول العمال إلى أماكن ع

ة العام الحالي، وهو ما سيفضي بدوره إلى  تريليون دوالر بنهاي 3.4ملياًرا و  860راوح ما بين  توقعت أن تت

 .انخفاض الطلب على السلع والخدمات مع ما سيخلفه من آثار اقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCWA: $42bn decline expected in Arab countries’ GDP due to Covid-19  

Write Caliber 

A report issued by the United Nations Economic and Social Commission for 

Western Asia (ESCWA) has predicted that the gross domestic product (GDP) of 

Arab countries will fall by $42 billion, and that 1.7 million jobs will be lost due to 

the spread of the coronavirus. The organisation also indicates that the increasing 

number of infections is exhausting the health sector in the region. 

 

This was stated in the policy brief published by ESCWA on its official website, 

which presented the first economic assessment of the expected losses that will be 

caused by the spread of the virus in the region. 

 

The report reveals that Arab states’ GDP is expected to decline by at least $42 

billion in 2020, adding that: “The figure could be higher, with the compounding 

effect of low oil prices and the dramatic slowdown of economies due to the closure 

of public institutions and private sector enterprises starting mid-March. The longer 

the lockdown, the higher the cost on the economies of the region.” 

 

According to the report, increasing the period of total shut-down in the Arab 

region, as one of the measures to prevent the spread of the virus, will increase the 

economic losses in the region. 

 

READ: Can Lebanon afford a coronavirus shut-down?  

 

The report suggests that: “More than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with 

the unemployment rate increasing by 1.2 percentage points. Unlike in the aftermath 

of the global 2008 financial crisis, employment is expected to be affected across all 

sectors.” 

 

https://news.writecaliber.com/escwa-42bn-decline-expected-in-arab-countries-gdp-due-to-covid-19/?


ESCWA’s evaluation shows that the outbreak of the coronavirus resulted in a drop 

in oil prices: “Which has cost the region nearly $11 billion in net oil revenues 

between January and mid-March 2020. The significant halt in trade and global 

transport is expected to cause a further increase of that figure in the coming 

weeks.” 

 

During the same period, companies in the region incurred huge losses in market 

capital, amounting to $420 billion, equivalent to 8 per cent of their total market 

capital, according to the report. 

Commenting on the topic, ESCWA Executive Secretary Rola Dashti confirmed: 

“We are under a global health threat which may alter the world as we know it. Its 

impact on people’s lives and families, on our children’s education, on our health 

systems and on our planet are yet to be revealed. But we can start to assess our 

economic losses and find ways to mitigate them.” 

 

Dashti continued: “Policy solutions and swift actions are needed to trigger 

recovery, based on a comprehensive and integrative approach that leaves no one 

behind.” 

 

ESCWA recommends that governments take concerted and coordinated measures 

to provide support at macro and micro levels, so as to improve social protection 

mechanisms, especially for poor and vulnerable groups. 

 

WHO: Middle East providing little details on coronavirus cases  

 

The organisation also advised the governments in the region to adopt active 

financial policies to support companies, including the provision of tax exemptions, 

ensuring the payment of wages and extending deadlines for debt payments, in 

addition to supporting small and medium-sized enterprises. 

 



Meanwhile, ESCWA called on the multilateral financial institutions to support the 

middle and low income economies in the region, in order to face the current 

financial pressures. 

 

As of Thursday morning, the coronavirus has infected nearly 220,000 people in 

176 countries and territories. More than 8,970 people died, most of whom are from 

China, Italy, Iran, Spain, South Korea, Germany, France and the US. 

 

The worldwide spread of the virus has forced many countries to close their 

borders, suspend flights, cancel many events and prevent public gatherings, 

including weekly Friday and congregational prayers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corona may cause 1.7mn people in Arab World to lose their jobs  

Saudi Gazette 

The coronavirus crisis could cause more than 1.7 million people in the Arab region 

to lose their jobs in 2020 and unemployment to spike 1.2 percent as the pandemic 

ravages economies and businesses shed jobs at an alarming rate, a policy brief 

issued by the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA) said. 

 

As the coronavirus, officially known as COVID-19, has continued to spread across 

the world, governments and authorities have responded by shutting borders, 

closing public places, and sending workers home. This state of affairs is 

unprecedented for the global economy and is likely to cause a recession, experts 

have warned, the costs of which have yet to be tallied. 

 

“We are under a global health threat which may alter the world as we know it. Its 

impact on people’s lives and families, on our children’s education, on our health 

systems and on our planet are yet to be revealed. But we can start to assess our 

economic losses and find ways to mitigate them,” said ESCWA Executive 

Secretary, Rola Dashti said. 

 

The report found that unlike the 2008 financial crisis, employment will be effected 

across all sectors. The services sector, which includes retail, education, social 

work, and communications, will be the worst hit with, “estimates point to a 

reduction by half of service-sector activities,” the report said, as social distancing 

policies take a toll. 

 

GDP to decline by $42 billion 

 

Arab states’ gross domestic product (GDP) is expected to decline by at least $42 

billion in 2020, the policy brief said. The figure could be higher, with the 

compounding effect of low oil prices and the dramatic slowdown of economies due 

to the closure of public institutions and private sector enterprises starting mid-

March. The longer the lockdown, the higher the cost for the region’s economies. 

 

The ESCWA assessment also suggests that the coronavirus has led to a significant 

decline in oil prices which, along with recent market tensions due to a Saudi-

http://saudigazette.com.sa/article/591093/World/Mena/Corona-may-cause-17mn-peoplein-Arab-World-to-lose-their-jobs


Russia price war, has cost the region nearly $11 billion in net oil revenues between 

January and mid-March 2020. The unprecedented halt in trade and global transport 

is expected to cause a further increase of that figure in the coming weeks as oil 

prices likely fail to significantly recover. 

 

Also between January and mid-March, the region’s businesses lost a massive $420 

billion of market capital, around 8 percent of total market capital in the region. 

“Policy solutions and swift actions are needed to trigger recovery, based on a 

comprehensive and integrative approach that leaves no one behind,” added Dashti. 

 

ESCWA recommends that governments adopt coordinated support measures at the 

macro and micro levels, the first of which should target enhancing social 

protection, especially for the poor and vulnerable. Government fiscal policy should 

also be targeted toward supporting businesses, including through extension of tax 

exemptions, wage subsidies, deferment of debt obligations, and support to small 

and medium enterprises, the policy brief concluded. 

 

The coronavirus has infected nearly 250,000 people worldwide, with over 10,000 

dead. A little over 86,000 have recovered. -- Al Arabiya English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arab leaders were already incompetent, then came coronavirus  

Al Araby 

The coronavirus pandemic, oil price plunge, popular revolutions, shrinking 

economies, climate change, and active wars across the Arab region are a veritable 

festival of tsunamis that will significantly worsen the lives of millions of citizens 

and further weaken some states.  

 

These new threats hit an Arab population already ravaged by very high poverty and 

vulnerability rates of 70 percent or more, alongside declining essential social 

services in most countries. 

 

Incompetent or uncaring Arab governments that cannot meet and protect citizens' 

basic rights now grapple unsuccessfully with simultaneous crises of governance, 

economy, environment, health, warfare, citizenship, and even state integrity. It's 

unlikely they can respond effectively to the new menaces that are upon us, and we 

should anticipate larger-scale human suffering and displacement in the years 

ahead. 

 

A 2017 United Nations-led report on multidimensional poverty revealed that 66.6 

percent of surveyed Arab populations in 12 countries were poor or vulnerable, with 

many unable easily to access basic services like healthcare, electricity, and clean 

water, let alone jobs.  

The ongoing crises are increasing this figure, to somewhere around 70-75 percent 

of  Arabs. International officials report privately that at least 55 million Arabs need 

humanitarian aid, including many of the 27 million forcibly displaced by conflict. 

 

Such studies also confirm that poor families will remain poor for several 

generations, due to insufficient new jobs or government interventions that can pull 

them out of poverty. This hopeless future is one reason why tens of millions of 

Arabs have demonstrated in the streets for the past year in Sudan, Algeria, Iraq and 

Lebanon, to oust their ruling elites and establish more effective and accountable 

governments.  

https://english.alaraby.co.uk/english/comment/2020/3/20/arab-leaders-were-already-incompetent-then-came-coronavirus


Only a few wealthy Arab states can launch emergency programmes to revive 

economies or protect the most vulnerable. The United Nations Economic and 

Social Commission for Western Asia (ESCWA) this week estimated that the 

pandemic will reduce Arab gross domestic product (GDP) by at least $42 billion in 

2020. Arab companies' market capitalisation decreased by $420 billion in January-

March, and more than 1.7 million jobs could be lost by December. 

 

Every economic sector that could mitigate Arab pauperisation will remain 

depressed, perhaps for years. Tourism, trade, energy exports, manufacturing, 

remittances, official aid, foreign direct investments, and others are declining, and 

the dominant non-energy services sector may shrink by 50 percent. The poor and 

vulnerable will be hardest hit. 

 

If the World Bank, IMF or other global institutions assist, their stringent economic 

adjustment policies will exacerbate poverty and vulnerability, as their legacy 

indicates. Another UN report last year that analysed the impact of such 

macroeconomic reform policies in Tunisia and Egypt concluded that while they 

assisted some families, they increased poverty rates and inequality in many 

regions, promoted greater crony capitalism, and often have "severe microeconomic 

and social impacts." 

A new report by the respected Cairo-based NGO the Economic Research Forum 

and ESCWA, entitled Rethinking Inequality in Arab Countries, concludes that 

while Arab citizens' access to education and healthcare have improved over the 

years, quality in both cases has stagnated or regressed. 

 

The report and an associated paper by Khalid Abu-Ismail, Paul Makdissi, and 

Oussama Safa note several big threats: Poorer countries bear a double burden of 

higher inequalities and deprivation; persistent and sometimes widening structural 

inequalities in some countries (for example, among rich and poor households); 

rising inequalities of income and wealth; and, national income increases that are 

not systematically transmitted to higher household income. 

 



Surveyed households in Egypt "witnessed growth of less than 20 percent in their 

real income over a period of 25 years, while the economy as a whole grew by more 

than 70 percent," it said. 

 

Also in Egypt, between 2005 and 2018 the middle class dropped from 51.5 percent 

to 34 percent of the population, while the poor and vulnerable group increased 

from 40.5 percent to 60 percent. The World Inequality Database estimates that 64 

percent of pre-tax national income in the region is captured by the top 10 percent 

of earners, making the Arab region the most income-unequal in the world.  

The poor and vulnerable majority dominates low-wage informal labour, shows low 

productivity and labour force participation rates, and suffers weak social 

protections, with only 31.4 percent of Arab workers covered by social security 

systems. 

 

Also vulnerable are the war-ravaged health facilities in Yemen, Syria, Iraq, Gaza, 

and Libya that are unable to handle the pandemic that is just starting to hit them. 

 

Poor governance, economic mismanagement, and widespread war damage mean 

that the Arab rentier state in its present form, the report concludes, is "ill-equipped 

for addressing these multiple challenges" of declining income, growing poverty 

and inequality, high deficits, and weak social sectors. States that respond with 

more autocracy and security controls, it says, would repeat the same responses that 

ignited the uprisings since 2010. 

 

Respected Lebanese professor at SOAS, University of London, Gilbert Achcar, in 

a new journal article On the 'Arab Inequality Puzzle': The Case of Egypt, sees 

Egypt as a striking example of Arab states that pursued flawed IMF-mandated 

economic policies and consequently now suffer extensive poverty and inequality: 

 

"As was to be expected," he says, the economic adjustment policies "led to further 

and brutal decline in the standard of living of most Egyptians and a sharp increase 

in poverty… 



"Between 1999/2000 and 2017/2018, the proportion of Egyptians living under the 

national lower poverty line almost doubled from 16.7 to 32.5 percent... These are 

the most striking results of an economic liberalisation that has mostly profited 

cronyism and corruption, hence provoking a steep rise in social inequality with the 

tip of the social pyramid getting ever richer while the lower tiers are increasingly 

unable to satisfy their basic needs." 

 

Arab and international scholars who gathered in Beirut recently identified other 

reasons for the poor and vulnerable state of Arab populations. These included the 

rollback of the state in spending on social sectors alongside the increased 

privatisation of investment; the rentier state and its crony capitalists who tend to 

monopolise economic, education, and other opportunities for themselves and their 

friends; low productivity economies that rely heavily on energy exports; and, the 

inability of the state and private sectors to generate enough quality jobs to hire the 

millions of school graduates. 

 

Most of these problems reflect weak political and economic management by 

governments, which will be further exposed now as the multiple new crises roll 

over the region. 

 

The nonstop uprisings and revolutions since 2010 would suggest that turbulent 

days are ahead, as the existing Arab governance systems must deal with an 

unprecedented combination of challenges that are far bigger than the other routine 

national development tests that they have mostly failed already.   

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 outbreak to cause loss of 1.7 mln jobs in Arab world: UN report  

The Nation 

The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said on 

Wednesday that an estimated 1.7 million jobs will be lost in the Arab world in 

2020 because of the outbreak of COVID-19. 

"More than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with the unemployment rate 

increasing by 1.2 percentage points ... Activities in the services sector specifically 

will be reduced by half," said an ESCWA report. 

The Arab states' GDP is expected to decline by at least 42 billion U.S. dollars in 

2020, the report noted. 

"We are under a global health threat which may alter the world as we know it. Its 

impact on people's lives and families, on our children's education, on our health 

systems and on our planet are yet to be revealed," said Rola Dashti, executive 

secretary of ESCWA. 

The novel coronavirus has led to a significant decline in oil prices, which, 

compounded with the drop in oil prices, has cost the region nearly 11 billion 

dollars in net oil revenues between January and mid-March, according to the UN 

agency's report. 

Between January and mid-March, the Arab region's businesses lost 420 billion 

dollars of market capital, equivalent to about 8 percent of the total market capital in 

the region, the report said. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nation.com.pk/20-Mar-2020/covid-19-outbreak-to-cause-loss-of-1-7-mln-jobs-in-arab-world-un-report


ESCWA EXPECTS THE ARAB WORLD TO LOSE 1.7 MILLION JOBS AS A 

RESULT OF "CORONA"  

Union of Arab Chambers 

The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA) warned that the new Corona virus could cause the loss of more than 1.7 

million jobs in the Arab World. 

 

"ESCWA" expected that the gross domestic product of Arab countries will decline 

by at least 42 billion dollars this year due to the decline in oil prices and the 

repercussions of the epidemic. 

 

It is likely that the loss of this large number of jobs during the current year will 

lead to an increase in the unemployment rate by up to 1.2 percentage points. 

Indicating that, contrary to the effects of the global financial crisis in 2008, 

employment opportunities in all sectors are expected to be affected. 

 

ESCWA stated that the services sector, which is the main source of employment 

opportunities in the Arab region, will be the most exposed to the effects of 

imposing social separation. 

 

The International Labor Organization has warned that the economic and labor 

crisis caused by the spread of Corona virus will have "far-reaching effects on the 

labor market." 

 

Many countries, such as Tunisia, Egypt, Morocco and Jordan, rely heavily on the 

tourism sector to provide jobs and support all other economic sectors, which 

increases the repercussions of the suspension of flights and tourism. 

 

 

 

http://uac-org.org/en/News/details/2313/%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%22-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  بسبب فيروس كورونا 2020األمم المتحدة تكشف عدد الوظائف التي ستخسرها الدول العربية بـ

CNN بالعربيّة 

مليون وظيفة ستفد في  1.7كشفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا/ أو ما يُعرف بأ"إسكوا"، أن نحو 

 ".19-بب فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيدبس 2020الدول العربية خالل العام 

أن تقديرات الخسائر االقتصادية في الدول   صفحتها الرسمية بموقع التواصل االجتماعي، تويتر، الفتة إلى لجنة على وتغريدة ل

 .مليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمال لالقتصادات في هذه الدول مجتمعة 42العربية ستبلغ نحو 

قابلة معه على صفحتها بتويتر، حيث قال: "هذا ليس جاء ذلك على لسان الخبير نيرانجان سارانجي، الذي نشرت اللجنة م

"، الفتا على أنه قد يتراجع أكثر نتيجة النتشار 2020النمو العالمي قد تراجع للنصف عما كان متوقعا للعام  استثنائيا ألن

 .ألمريكية وأوروبا وفي األسواق الناميةفيروس كورونا في الواليات المتحدة ا

إن فيروس كورونا  CNN عية السفر األمريكية قال في تصريحات لشبكةيس والمدير التنفيذي لجمويذكر أن روجر داو، الرئ

 .مليار دوالر 355مليار دوالر، مضيفاً أن صناعة السفر وحدها خسرت ما قيمته  800كبد اقتصاد أمريكا خسائر بلغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/19/jobs-arab-world-2020-coronavirus


 

  مليار دوالر  420)االسكوا(: فيروس )كورونا( كبد شركات المنطقة 

 وكالة األنباء الكويتيّة

)االسكوا( روال دشتي اليوم الثالثاء ان الشركات   قالت االمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

 ).19كوفيد  - مليار دوالر نتيجة تفشي فيروس )كورونا المستجد 420سائر فادحة بلغت قيمتها في المنطقة العربية تكبدت خ

الفيروس واضافت دشتي في تعليقها على )موجز سياساتي( الذي أصدرته )اإلسكوا( حول التقييم االقتصادي االول لكلفة  

وات سريعة لتحقيق االنتعاش بناء على مقاربة  العالمي في المنطقة العربية "نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخط

واوضحت "ما زلنا ال ندرك تماما تبعاته )الفيروس( على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم االطفال  ."شاملة ال تهمل احدا

لمنطقة واظهر تقييم )االسكوا( ان ا ."يم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق لتخفيفهاوقطاعات الصحة ولكن يمكننا تقي

ر فادحة في الوظائف الى جانب العدد المتزايد من الضحايا واالصابات والعبء الهائل على القطاع العربية ستعاني خسائ

ى الى انخفاض اسعار النفط ما كلف المنطقة واضاف التقييم ان الفيروس اد .الصحي نتيجة تفشي فيروس )كورونا المستجد(

وتوقع   .فطية صافية في الفترة الممتدة من يناير الماضي الى منتصف الشهر الجاريمليار دوالر من ايرادات ن 11حوالي 

ر النفط مليار دوالر مع استمرار التراجع نتيجة انخفاض أسعا  42تراجع الناتج المحلي االجمالي للدول العربية بما ال يقل عن 

واشار الى احتمال   .خاص منذ منتصف الشهر الجاريوالتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من اغالق مؤسسات القطاع العام وال

نقطة مئوية وخالفا الثار االزمة  1ر 2مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار  2020مليون وظيفة في عام   1ر7المنطقة اكثر من 

لمستويين واوصت )االسكوا( باتخاذ الحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على ا .2008المالية العالمية في عام 

ورات ان على حكومات  .راء والفئات الضعيفةالكلي والجزئي بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية خصوصا للفق

ريبية ودعم االجور وتمديد آجال سداد الديون  المنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات ومنها تقديم االعفاءات الض

  .الحجم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
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 مليون عربي وظائفهم بسبب كورونا  1.7األسكوا تحذر من فقدان 

 الخليج الجديد 

" يمكن 19-فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد من أن "األسكوا"  حذّرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

 .في العالم العربي وظيفة مليون 1.7خسارة أكثر من  أن يسبب

مليار دوالر" هذا العام، على خلفية   42عن  "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقلوتوقّعت اللجنة، أن 

 .تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي الفيروس

، مع ارتفاع معّدل البطالة  2020ظيفة عام  مليون و 1.7أن تخسر المنطقة أكثر من  "من المرّجح وجاء في تقرير للّجنة أنه

 ."نقطة مئوية 1.2بمقدار 

 ."تتأثّر فرص العمل في جميع القطاعات ، من المتوقّع أن2008"خالفا آلثار األزمة المالية العالمية عام  وأضاف التقرير أنه

يكون أكثر القطاعات الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، س وأكدت اللجنة أن "قطاع الخدمات، وهو المصدر

 ."جتماعيآلثار التباعد اال تعرضا

األزمة االقتصادية والعمالية التي سبّبها انتشار فيروس "كورونا" الذي أودى   واألربعاء، حذرت منظمة العمل الدولية من أن

 ."يكون لها "تأثيرات بعيدة المدى على سوق العملشخص حتى اآلن في أنحاء العالم، س 8000بحياة أكثر من 

مليون شخص دون   25ّدي إلى زيادة البطالة بنحو كبير في أنحاء العالم، وسيترك وأعلنت األمم المتحدة أّن "كورونا" سيؤ

 .وظائف، وسيؤّدي إلى انخفاض دخل العاملين
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 لعالم العربي بسبب كورونا ” مليون وظيفة با1.7"اإلسكوا" تُحذر من فقدان “

 خبر ماروك

ب حذّرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا “اإلسكوا” من أّن فيروس كورونا المستجّد يمكن أن يتسبّ 

 .لعربيمليون وظيفة في العالم ا 1.7بخسارة أكثر من 

مليار دوالر هذا العام، على خلفية تراجع   42وتوقّعت اللجنة أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن 

 .أسعار النفط، وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ 

، مع ارتفاع معّدل 2020عام  مليون وظيفة في 1.7المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من وجاء في تقرير للّجنة أنّه “من 

 .مئوية نقطة 1.2البطالة بمقدار 

، من المتوقّع أّن تتأثّر فرص العمل في جميع  2008وأضاف التقرير أنّه “خالفا آلثار األزمة المالية العالمية في عام  

 .”القطاعات
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 كورونا  مليون وظيفة بسبب فيروس  1.7: المنطقة العربية ستخسر اإلسكوا

 المصريين بالخارج

إن المنطقة العربية ستعانى من خسائر فادحة فى   -ذكرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا "اإلسكوا" 

مليون وظيفة فى العام الحالى   1.7جد، مرجحة أن تكون خسائر المنطقة أكثر من ورونا المستالوظائف نتيجة تفشى فيروس ك

 مليار دوالر.  42، وأن يتراجع الناتج المحلى اإلجمالى للدول العربية بما ال يقل عن 2020

إلى أن تفشى  م األربعاء،وأشار تقرير أعدته منظمة اإلسكوا التى تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، نشرته اليو

(، فضال عما سيخلفه من عدد متزايد من الضحايا واإلصابات والعبء الهائل على القطاع 19-فيروس كورونا )كوفيد

 الصحى، فإنه سيؤثر اقتصاديا بصورة بالغة على الدول العربية. 

فى المنطقة العربية كخسارة،  مليار دوالر 42وأوضحت، أن الرقم الذى قدرته فى إطار التقييم االقتصادى لتفشى كورونا بـ 

مرشح لالرتفاع نتيجة لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادى الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع 

ات  العام والخاص منذ منتصف الشهر الجارى، وأنه كلما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصاد 

 المنطقة.

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل فى جميع القطاعات،  2008وأكدت اإلسكوا أنه خالفا آلثار األزمة المالية العالمية فى عام 

مشيرة إلى أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسى لفرص العمل فى المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار 

 التقديرات تشير إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدل النصف. السيما وأن "التباعد االجتماعي" 

وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتى، فى تصريح لها تعقيبا على التقرير: "نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير 

م األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى  م وعلى تعليالعالم كما نعرفه، وما زلنا ال ندرك تماما تبعاته على حياة الناس وعائالته

 الكوكب، ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها".

وأضافت دشتى، أن تقييم اإلسكوا يظهر أيضا أن فيروس الكورونا أدى إلى انخفاض فى أسعار النفط، وهو ما كلف المنطقة 

نفطية صافية فى الفترة الممتدة من يناير الماضى إلى منتصف الشهر الجاري، وأنه  من إيرادات مليار دوالر  11حوالى 

 يتوقع أن تزداد هذه الخسائر فى األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم. 

جانسة لتقديم ر منسقة ومتوأوصى التقرير الذى أعدته منظمة اإلسكوا الحكومات فى المنطقة العربية باتخاذ الحكومات تدابي

الدعم على المستويين الكلى والجزئى، بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة، وأن  

تعتمد الحكومات سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد  

 ة والمتوسطة الحجم. ركات الصغيرالديون ودعم الش
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  مليار دوالر التراجع المتوقع للناتج اإلجمالي العربي بسبب "كورونا" 42"إسكوا": 

 قدس برس

إسكوا"، تراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية لنحو  " توقّع تقرير صادر عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

مليون وظيفة، بسبب "كورونا" المستجد، إلى جانب العدد المتزايد من الضحايا واإلصابات،   1.7مليار دوالر، وفقدان  42

 .والعبء على القطاع الصحي، نتيجة تفشي الفيروس

كوا"، ونشر على موقعها االلكتروني، مقّدًما للتقييم االقتصادي األول سإجاء ذلك في نشرة "موجز سياساتي" صادرة عن الـ " 

 .لكلفة الوباء العالمي بالمنطقة

  

مليار دوالر؛ مضيفة: "وهذا الرقم مرشح   42وتوقعت "اإلسكوا" تراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل عن 

 ."ر النفط والتباطؤ االقتصادياعلالرتفاع نتيجة لآلثار المضاعفة النخفاض أس

وبحسب التقرير فإن زيادة فترة اإلغالق التام في المنطقة العربية كإحدى إجراءات الوقاية من الفيروس، ستزيد الكلفة المترتبة 

 .على اقتصادات المنطقة

نقطة  1.2لة بمقدار اط، مع ارتفاع معدل الب2020مليون وظيفة في  1.7وأضافت "من المرجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

 ."مئوية .. ومن المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات بقيادة الخدمات

مليار دوالر من إيرادات   11ويظهر تقييم اللجنة أن فيروس "كورونا"، أدى إلى انخفاض أسعار النفط، "ما كلّف المنطقة 

 ."ضي، إلى منتصف الشهر الجاري امنفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون ثاني/يناير ال

مليار دوالر، أي ما  420وتكبدت الشركات في المنطقة خالل الفترة نفسها، خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت 

 .في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي؛ وفق التقرير 8يعادل 

ي: "نواجه تهديًدا صحيًا عالميًا قد يغيّر العالم كما نعرفه. تشوفي تعليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال د

وما زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب". ولكن 

 ."بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها

ما يجب القيام به قائلةً: "نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء  ىلوأشارت دشتي إ

 ."على مقاربة شاملة ال تهمل أحًدا 

وأوصت الـ "إسكوا" باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي والجزئي، بحيث تعمل على  

 .ة االجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفةياتحسين الحم

كما أوصت الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور  

 .وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

راف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة ة المتعددة األطالمؤسسات الماليفي حين دعت الـ "إسكوا" 

 .لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها

، أغلبهم في الصين  8970بلدا وإقليما، توفي أكثر من   176ألفا في  220وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 

 .لواليات المتحدةمانيا وفرنسا وايا الجنوبية وألوإيطاليا وإيران وإسبانيا وكور

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دواًل عديدة على إغالق حدودها، وتعليق الرحالت الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة،  

 – .ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة 

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=59740


 

  العربية نتيجة كورونامليون وظيفة خسائر المنطقة   1.7اإلسكوا: 

The World News 

أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لشرق آسيا "إسكوا" أن المنطقة ستعاني من خسائر فادحة في الوظائف، في  

لعربية، وذلك إضافة الى الخسائر البشرية واألعباء الكبيرة على  باء كورونا على المنطقة ااقتصادي هو األول لكلفة وتقييم 

 القطاع الصحي. 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات، علماً أن قطاع 2008خالفاً آلثار األزمة المالية العالمية في عام  

 طقة رئيسي لفرص العمل في المنالخدمات، وهو المصدر ال

مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع  42ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن 

نتيجةً لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص  

 .التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقةكلّما طالت فترة اإلغالق نذ منتصف الشهر الجاري. وم

 مليون وظيفة  1,7

نقطة   1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

عمل في جميع القطاعات، علماً أن  المتوقع أن تتأثر فرص ال ، من 2008العالمية في عام مئوية. وخالفًا آلثار األزمة المالية 

قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، وسيكون األكثر تعرضاً آلثار "التباعد االجتماعي"، 

 .وقت تشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعّدل النصف

وا الدكتورة روال دشتي: "نواجه تهديًدا صحيًا عالميًا قد يغيّر العالم  األمينة التنفيذية لإلسك عليقها على الموضوع، قالتوفي ت

كما نعرفه. والنزال نجهل تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. 

 ."بحث عن طرق للتخفيف منهام خسائرنا االقتصادية والولكن في إمكاننا البدء بتقيي

 أسعار النفط 

ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس كورونا قد أّدى إلى انخفاض إضافي في أسعار النفط، األمر الذي أفقد المنطقة حوالي  

الجاري.  الماضي إلى منتصف الشهر  يناير )كانون الثاني(  مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من 11

 .هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم ويتوقع أن تزداد 

مليار دوالر، أي ما   420وفي الفترة نفسها، تكبّدت الشركات في المنطقة خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 .الها السوقي اإلجماليفي المئة من رأسم  8يعادل نسبة 

زت دشتي الحاجة إلى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة شاملة ال تهمل بروأ

 .أحًدا

 تدابير منسقة

والعمل على  وأوصت "اإلسكوا" الحكومات باتخاذ تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي والجزئي، 

ة. وناشدت الحكومات في المنطقة اعتماد سياسات مالية ناشطة ية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفتحسين الحماية االجتماع

لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

طقة لمواجهة الضغوط المتوسطة والمنخفضة الدخل في المن  لمالية المتعددة الطرف دعم البلدانالحجم. وحضت المؤسسات ا

 .المالية التي ترزح تحتها

دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريًا إلصابات بفيروس كورونا، وذلك بحسب منظمة   17يُذَكر أّن هناك 

 .الصحة العالمية

 

https://theworldnews.net/ae-news/lskw-1-7-mlywn-wzyf-khsy-r-lmntq-l-rby-ntyj-kwrwn


 

 

  ة بسبب فيروس كورونامليون وظيف  1.7نطقة العربية ستخسر منظمة االسكوا: الم

 كّشاف

نتيجة اآلثار االقتصادية النتشار فيروس   2020مليون وظيفة في عام  1.7توقعت منظمة االسكوا أن تخسر المنطقة العربية أكثر من 

 .مليار دوالر 42حلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن وقعت المنظمة أن يتراجع الناتج المكورونا وانخفاض أسعار النفط، كما ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kachaf.com/details.php?n=5e737b54f1cee70457348d79


 

 مليون وظيفة على األقل حجم خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا   1.7“االسكوا”: 

 االنتشار

ة لغربي آسيا “االسكوا” في تقييمها االقتصادي األول لكلفة فيروس كورونا على المنطقة العربية، أن “يتراجع  ة االقتصادي توقعت اللجن 

مليار دوالر، وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجة لآلثار المضاعفة النخفاض   42تج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل عن النا

القتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلما طالت فترة  أسعار النفط والتباطؤ ا

 .”دادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة اإلغالق التام، از

نقطة مئوية.   1.2دار ، مع ارتفاع معدل البطالة بمق2020مليون وظيفة في عام  1.7ورجحت “االسكوا” أن “تخسر المنطقة أكثر من 

. وال شك أن قطاع الخدمات،  عمل في جميع القطاعات ، من المتوقع أن تتأثر فرص ال2008وخالفا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

ات إلى  وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار التباعد االجتماعي، فتشير التقدير

 .”انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدل النصف 

نفط، ازداد حدة نتيجة هبوط األسعار، ما كلف المنطقة  وأشار تقييم اإلسكوا الى أن “فيروس الكورونا قد أدى إلى انخفاض في أسعار ال

إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع   مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الماضي 11حوالي 

كبدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها،  أن تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. وقد ت 

 .”رأسمالها السوقي في المئة من إجمالي 8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة  420خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

حيث تعمل على تحسين  وأوصت اإلسكوا بـ”اتخاذ الحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، ب 

الحماية االجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة”، الفتة الى أن “على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم  

ة  ركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم”، داعي الش

“المؤسسات المالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح  

 .”تحتها

  

تبعاته  مينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي: “نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير العالم كما نعرفه. وما زلنا ال ندرك تماماقالت األالى ذلك  

على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية  

 .”رق للتخفيف منهاوالبحث عن ط 

 .”ال تهمل أحداوأضافت: “نحن بحاجة الى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة شاملة 

دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريا إلصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب   17وذكرت االسكوا بأن “هناك 

 .”لعالمية منظمة الصحة ا
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  اخبار السعودية اليوم: كورونا يهدد اقتصاد العالم العربي.. وهذه الخسائر المتوقعة

 لوما

مكن أن يتسبّب حذرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" من أن فيروس كورونا المستجد ي

 .مليون وظيفة في العالم العربي 1.7بخسارة أكثر من 

مليار دوالر" هذا العام على خلفية تراجع   42المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل عن وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج 

 .أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد

، مع ارتفاع معّدل 2020مليون وظيفة في عام  1.7كثر من ن المرجح أن تخسر المنطقة أوجاء في تقرير للجنة أنه "م

 ."نقطة مئوية 1.2البطالة بمقدار 

، من المتوقّع أّن تتأثّر فرص العمل في جميع  2008وأضاف التقرير أنّه "خالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام  

 ."القطاعات

يسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا الخدمات، وهو المصدر الرئوأّكدت اللجنة أّن "قطاع 

 ."باعد االجتماعيآلثار الت

واألربعاء حذّرت منظمة العمل الدولية من أّن األزمة االقتصادية والعمالية التي تسبّب بها انتشار فيروس كورونا الذي أودى  

 ."اآلن في أنحاء العالم، سيكون لها "تأثيرات بعيدة المدى على سوق العملشخص حتى  8000بحياة أكثر من 

مليون شخص دون   25سيؤّدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك  19-فيدوأعلنت األمم المتحدة أّن كو

 .وظائف وسيؤّدي إلى انخفاض دخل العاملين
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ESCWA: $42bn decline expected in Arab countries’ GDP due to Covid-19  

Middle East Monitor 

A report issued by the United Nations Economic and Social Commission for Western 

Asia (ESCWA) has predicted that the gross domestic product (GDP) of Arab countries 

will fall by $42 billion, and that 1.7 million jobs will be lost due to the spread of the 

coronavirus. The organisation also indicates that the increasing number of infections is 

exhausting the health sector in the region. 

This was stated in the policy brief published by ESCWA on its official website, which 

presented the first economic assessment of the expected losses that will be caused by 

the spread of the virus in the region. 

The report reveals that Arab states’ GDP is expected to decline by at least $42 billion in 

2020, adding that: “The figure could be higher, with the compounding effect of low oil 

prices and the dramatic slowdown of economies due to the closure of public institutions 

and private sector enterprises starting mid-March. The longer the lockdown, the higher 

the cost on the economies of the region.” 

According to the report, increasing the period of total shut-down in the Arab region, as 

one of the measures to prevent the spread of the virus, will increase the economic 

losses in the region. 

The report suggests that: “More than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with the 

unemployment rate increasing by 1.2 percentage points. Unlike in the aftermath of the 

global 2008 financial crisis, employment is expected to be affected across all sectors.” 

ESCWA’s evaluation shows that the outbreak of the coronavirus resulted in a drop in oil 

prices: “Which has cost the region nearly $11 billion in net oil revenues between 

January and mid-March 2020. The significant halt in trade and global transport is 

expected to cause a further increase of that figure in the coming weeks.” 

During the same period, companies in the region incurred huge losses in market capital, 

amounting to $420 billion, equivalent to 8 per cent of their total market capital, according 

to the report. 

 

Cornavirus is affecting the world’s economy – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor] 

Commenting on the topic, ESCWA Executive Secretary Rola Dashti confirmed: “We are 

under a global health threat which may alter the world as we know it. Its impact on 

people’s lives and families, on our children’s education, on our health systems and on 

https://www.middleeastmonitor.com/20200319-escwa-42bn-decline-expected-in-arab-countries-gdp-due-to-covid-19/
https://www.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/
https://www.middleeastmonitor.com/20200319-un-25m-job-losses-from-coronavirus-workers-to-lose-3-4-trillion/
https://www.middleeastmonitor.com/20200319-un-25m-job-losses-from-coronavirus-workers-to-lose-3-4-trillion/
https://www.unescwa.org/news/least-17-million-jobs-will-be-lost-arab-region-due-coronavirus-pandemic


our planet are yet to be revealed. But we can start to assess our economic losses and 

find ways to mitigate them.” 

Dashti continued: “Policy solutions and swift actions are needed to trigger recovery, 

based on a comprehensive and integrative approach that leaves no one behind.” 

ESCWA recommends that governments take concerted and coordinated measures to 

provide support at macro and micro levels, so as to improve social protection 

mechanisms, especially for poor and vulnerable groups. 

WHO: Middle East providing little details on coronavirus cases  

The organisation also advised the governments in the region to adopt active financial 

policies to support companies, including the provision of tax exemptions, ensuring the 

payment of wages and extending deadlines for debt payments, in addition to supporting 

small and medium-sized enterprises. 

Meanwhile, ESCWA called on the multilateral financial institutions to support the middle 

and low income economies in the region, in order to face the current financial 

pressures. 

As of Thursday morning, the coronavirus has infected nearly 220,000 people in 176 

countries and territories. More than 8,970 people died, most of whom are from China, 

Italy, Iran, Spain, South Korea, Germany, France and the US. 

The worldwide spread of the virus has forced many countries to close their borders, 

suspend flights, cancel many events and prevent public gatherings, including weekly 

Friday and congregational prayers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeastmonitor.com/20200319-who-middle-east-providing-little-details-on-coronavirus-cases/
https://www.middleeastmonitor.com/20200319-egypt-to-shut-all-cafes-malls-sports-clubs-in-evenings-till-march-31/


UN predicts large losses for the Middle East due to SARS-CoV-2  

Prensa Latina 

Large losses due to the SARS-CoV-2 pandemic forecasts this year for the Middle East 

The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), according to a 

report spread here on Thursday. 

 

The specialized entity adds that apart from the death toll and burden on health care 

systems, at an alarming rate the Arab region reduces jobs and decreases its gross 

domestic product, which will be cut by 42 billion dollars. 

 

ESCWA's forecasts could be even worse due to the effects of the drop in oil prices and 

the closure of public and private institutions. 

 

According to the report, over 1.7 million jobs could be lost in 2020 and that, unlike the 

global financial crisis of 2008, the lack of employment will spread to all areas. 

 

Services, one of the main items in the region, will receive a strong negative impact from 

the people's confinement to avoid contagion with the virus. 

 

ESCWA's estimates point to a halving of activities in that sector. 

 

'We are under a global threat that can alter the world as we know it. Its impact on life 

and families, education and health systems has not yet been fully uncovered,' said the 

executive secretary of the UN body, Rola Dashti. 

 

The assessment of the international entity also considers that Covid-19 disease 

influenced a significant decrease in oil prices that, cost the region losses of almost 11 

billion in net income so far this year. 

 

According to predictions, in the upcoming week the interruption of world trade and 

transport will cause a further amount to that figure. 

 

Fast recovery policies and action solutions are needed grounded on a comprehensive 

and inclusive approach that leaves no one behind,' noted Dashti. 

 

In fact, ESCWA recommended adopting coordinated support measures at the macro 

and micro levels and especially aiming at the protection of the poor and vulnerable. 

 

Fiscal policy should be aimed, added the agency's suggestions, at supporting 

companies, with cuts or temporary exemption from taxes, granting subsidies, deferring 

debt obligations and supporting small and medium-sized companies. 

https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=53573&SEO=un-predicts-large-losses-for-the-middle-east-due-to-sars-cov-2


 

According to the World Health Organization, 17 Arab and Middle Eastern States 

confirmed Covid-19 cases with almost 1,200 deaths and over 20,000 infected people. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مليون وظيفة على األقل حجم خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا 1.7االسكوا: 

 الجديد 

على المنطقة العربية، أن "يتراجع  كورونا فة فيروس" في تقييمها االقتصادي األول لكلاالسكوا توقعت اللجنة االقتصادية لغربي آسيا "

ضاعفة النخفاض أسعار  آلثار الممليار دوالر، وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجة ل 42بية بما ال يقل عن الناتج المحلي اإلجمالي للدول العر

النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلما طالت فترة اإلغالق  

 ادات المنطقة". التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتص

نقطة مئوية.   1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020عام مليون وظيفة في   1.7ورجحت "االسكوا" أن "تخسر المنطقة أكثر من 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات،  2008وخالفا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

ثار التباعد االجتماعي، فتشير التقديرات إلى المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آل وهو

 انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدل النصف". 

سعار، ما كلف المنطقة  وأشار تقييم اإلسكوا الى أن "فيروس الكورونا قد أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدة نتيجة هبوط األ 

الممتدة من كانون الثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن  مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة  11حوالي 

فترة نفسها، خسائر  تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. وقد تكبدت الشركات في المنطقة في ال

 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي".   8ي ما يعادل نسبة مليار دوالر، أ 420فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

وأوصت اإلسكوا بـ"اتخاذ الحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية  

قة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات،  جتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة"، الفتة الى أن "على الحكومات بالمنطاال

ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، داعية "المؤسسات  

 المالية التي ترزح تحتها". األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية المتعددة 

تبعاته الى ذلك قالت األمينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي: "نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير العالم كما نعرفه. وما زلنا ال ندرك تماما 

ييم خسائرنا االقتصادية  م وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقعلى حياة الناس وعائالته

 والبحث عن طرق للتخفيف منها". 

 وأضافت: "نحن بحاجة الى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة شاملة ال تهمل أحدا". 

عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريا إلصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب منظمة  دولة  17ن "هناك وذكرت االسكوا بأ

 الصحة العالمية". 
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 مليون وظيفة على األقل: حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونا 1.7

LBC 

إلى جانب العدد المتزايد من الضحايا واإلصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحي، ستعاني المنطقة العربية من خسائر فادحة في  

ا مقدًّما التقييم االقتصادي األول لكلفة هذا  الوظائف نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، وذلك بحسب موجز صدر اليوم عن اإلسكو

  لى المنطقة.الوباء العالمي ع

مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار  42ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن 

الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر   المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير

 بة على اقتصادات المنطقة. الجاري. وكلّما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترت 

وخالفًا آلثار  نقطة مئوية.  1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار  2020مليون وظيفة في عام  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

ت، وهو المصدر  ع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدما ، من المتوق2008األزمة المالية العالمية في عام 

شاط  الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار "التباعد االجتماعي"، فتشير التقديرات إلى انخفاض ن 

  هذا القطاع بمعدّل النصف.

تورة روال دشتي: "نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغّير العالم كما نعرفه. وما  األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكوفي تعليقها على الموضوع، قالت 

على الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل و

 لبحث عن طرق للتخفيف منها". خسائرنا االقتصادية وا

ة  ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس الكورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط األسعار، ما كلّف المنطق 

لجاري. ويتوقع أن تزداد  ة في الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي إلى منتصف الشهر امليار دوالر من إيرادات نفطية صافي  11حوالي 

  قف التجارة والنقل من حول العالم.هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع تو

دوالر، أي ما يعادل نسبة  مليار  420هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

  .في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي 8

وأشارت دشتي إلى ما يجب القيام به قائلةً: "نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة 

 شاملة ال تهمل أحدًا". 

ى تحسين الحماية  نسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي والجزئي، بحيث تعمل علوتوصي اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجا

كما ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها  االجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفة. 

سات  ون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدعو اإلسكوا المؤس تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الدي 

  فضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها.المالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخ

بات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب منظمة الصحة  دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريًا إلصا 17يُذَكر أّن هناك 

 العالمية.
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 مليون وظيفة على األقل حجم خسائر المنطقة العربية بسبب الفيروس 1.7االسكوا: 

 الوكالة الوطنية لإلعالم 

أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية   توقعت االسكوا في تقييمها االقتصادي األول لكلفة فيروس كورونا على المنطقة العربية،

دوالر، وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجة لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير مليار  42بما ال يقل عن 

إلغالق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على  الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلما طالت فترة ا

 ."اقتصادات المنطقة 

 

نقطة مئوية. وخالفا آلثار   1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام  1.7خسر المنطقة أكثر من ورجحت أن "ت 

لقطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر  ، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع ا2008األزمة المالية العالمية في عام 

ة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار التباعد االجتماعي، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط  الرئيسي لفرص العمل في المنطق

 ."هذا القطاع بمعدل النصف

 

وأشار تقييم اإلسكوا الى أن "فيروس الكورونا قد أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدة نتيجة هبوط األسعار، ما كلف المنطقة  

دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن   مليار 11حوالي 

الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. وقد تكبدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها، خسائر   تزداد هذه

 ."في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي   8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة  420ل السوقي، بلغت قيمتها فادحة في رأس الما 

 

لحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية  وأوصت اإلسكوا بـ"اتخاذ ا

ضعيفة"، الفتة الى أن "على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات،  االجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات ال

ألجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، داعية "المؤسسات  ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم ا

 ."المنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتهاالمالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة و

 

 دشتي

شتي: "نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير العالم كما نعرفه. وما زلنا ال ندرك تماما تبعاته وقالت األمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة روال د

ات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية  على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاع

 ."والبحث عن طرق للتخفيف منها

 

 ."الى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة شاملة ال تهمل أحداأضافت: "نحن بحاجة 

 

الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريا إلصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب منظمة   دولة عربية حتى 17وذكرت االسكوا بأن "هناك 

 ."الصحة العالمية
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 خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا مليون وظيفة... 1,7

 النهار

كوا"  في تقييم اقتصادي هو األول لكلفة وباء كورونا على المنطقة العربية، قالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لشرق آسيا "إس

 ، إضافة الى الخسائر البشرية واألعباء الكبيرة على القطاع الصحي المنطقة ستعاني خسائر فادحة في الوظائف  أن

مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار  42لناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن ومن المتوقع أن يتراجع ا

إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر  المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من 

 .ام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقةالجاري. وكلّما طالت فترة اإلغالق الت 

ار  نقطة مئوية. وخالفًا آلث  1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار  2020مليون وظيفة في عام  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

ت. علماً أن قطاع الخدمات، وهو المصدر  ، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعا2008األزمة المالية العالمية في عام 

"التباعد االجتماعي"، وقت تشير التقديرات إلى انخفاض نشاط    الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، وسيكون األكثر تعرضاً آلثار

 .بمعدّل النصفهذا القطاع 

شتي: "نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغّير العالم كما نعرفه. وفي تعليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال د

إمكاننا البدء والنزال نجهل تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن في 

 ."بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها

مليار دوالر   11كوا أيًضا أن فيروس كورونا قد أدّى إلى انخفاض إضافي في أسعار النفط، األمر الذي المنطقة حوالي ويظهر تقييم اإلس

إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في  من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي 

 .رة والنقل حول العالماألسابيع المقبلة مع توقف التجا

  8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة  420وفي الفترة نفسها، تكبّدت الشركات في المنطقة خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 .سوقي اإلجماليرأسمالها ال  في المئة من

 .شاملة ال تهمل أحدًاوأبرزت دشتي الحاجة إلى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة 

وأوصت "اإلسكوا" الحكومات باتخاذ تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي والجزئي، والعمل على تحسين الحماية  

منها تقديم الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية ناشطة لدعم الشركات، و   تماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفة. وناشدتاالج

اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وحضت المؤسسات المالية  

 .دان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتهاالمتعددة الطرف دعم البل

ية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريًا إلصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب منظمة الصحة  دولة عرب  17يُذَكر أّن هناك 

 .العالمية
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 2020ليون وظيفة في عام م 1.7االسكوا ترجح خسارة المنطقة العربية 

 النشرة

على المنطقة العربية، أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية   فيروس كورونا في تقييمها االقتصادي األول لكلفة االسكوا توقعت

ة لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ  مليار دوالر"، موضحة أن "هذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيج 42بما ال يقل عن 

ة إلى أنه "كلما طالت فترة اإلغالق  والخاص منذ منتصف الشهر الجاري"، الفت  القطاع العام االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات

 ."التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة

نقطة مئوية"، مشيرة إلى أنه   1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام  1.7سر المنطقة أكثر من ورجحت أن "تخ

ات  ، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات"، الفتة إلى أن "قطاع الخدم2008في عام  األزمة المالية العالمية "خالفا آلثار

 ."بمعدل النصف  سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار التباعد االجتماعي، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع 

وأشار تقييم اإلسكوا الى أن "فيروس الكورونا قد أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدة نتيجة هبوط األسعار، ما كلف المنطقة  

قع أن  من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتو مليار دوالر 11حوالي 

ئر  تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. وقد تكبدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها، خسا

 ."في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي   8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة  420قي، بلغت قيمتها فادحة في رأس المال السو

كوا بـ"اتخاذ الحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية  وأوصت اإلس

الفتة الى أن "على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات،   االجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة"،

لضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، داعية "المؤسسات  ومنها تقديم اإلعفاءات ا

 ."ة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتهاالمالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفض 

منظمة   مثبتة مخبريا إلصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب حاالت تى الساعة أبلغت عندولة عربية ح 17وذكرت االسكوا بأن "هناك 

 ."الصحة العالمية

صحيا عالميا قد يغير العالم كما نعرفه"، الفتة إلى أننا "ما زلنا ال   من جانبها، أعلنت األمينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي أننا "نواجه تهديدا

وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب، ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا  ندرك تماما تبعاته على حياة الناس

 ."االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها

 ."ة الى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة شاملة ال تهمل أحدا وأشارت إلى أننا "بحاج 
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 مليار دوالر 42مع تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بما ال يقّل عن 

 مليون وظيفة 1,7العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من 

 إيالف

 

"اإلسكوا" من أّن فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن يتسّبب بخسارة أكثر من حذّرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  

 .مليون وظيفة في العالم العربي 1,7

مليار دوالر" هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط   42ية بما ال يقّل عن وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العرب 

 .ورونا المستجدّ وتداعيات تفشي فيروس ك

  1,2، مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام   1,7وجاء في تقرير للّجنة أّنه "من المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

 ."نقطة مئوية 

 ."ل في جميع القطاعات، من المتوقّع أّن تتأثّر فرص العم2008تقرير أّنه "خالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام وأضاف ال

  وأّكدت اللجنة أّن "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار +التباعد

 ."+االجتماعي

وس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ربعاء حذّرت منظمة العمل الدولية من أّن األزمة االقتصادية والعمالية التي تسّبب بها انتشار فيرواأل

 ."شخص حتى اآلن في أنحاء العالم، ستكون لها "تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل  8000

مليون شخص دون وظائف   25ادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك سيؤدّي إلى زي   19-وأعلنت األمم المتحدة أّن كوفيد

 .لعاملينوسيؤدّي إلى انخفاض دخل ا
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 مليون وظيفة على األقل: حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونا 1.7

 الكلمة أونالين

إلى جانب العدد المتزايد من الضحايا واإلصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحي، ستعاني المنطقة العربية من خسائر فادحة في  

لكلفة    الوظائف نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، وذلك بحسب موجز سياساتي صدر اليوم عن اإلسكوا مقدًّما التقييم االقتصادي األول

 .لعالمي )الجائحة( على المنطقة )مرفق طيّه(هذا الوباء ا

 

مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار  42من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن 

العام والخاص منذ منتصف الشهر  غالق مؤسسات القطاع المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إ

 .الجاري. وكلّما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة

 

ار  نقطة مئوية. وخالفًا آلث  1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار  2020مليون وظيفة في عام  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر  2008لعالمية في عام األزمة المالية ا

  الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار "التباعد االجتماعي"، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط

 .طاع بمعدّل النصفهذا الق

 

نعرفه. وما  وفي تعليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي: "نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغّير العالم كما 

ء بتقييم ولكن بإمكاننا البد زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب.

 ."خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها

 

ة  ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس الكورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط األسعار، ما كلّف المنطق 

الثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن  ة الممتدة من كانون مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفتر 11حوالي 

 .تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم

 

  ر، أي ما يعادل نسبةمليار دوال 420هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 .في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي 8

 

وأشارت دشتي إلى ما يجب القيام به قائلةً: "نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة 

 ."شاملة ال تهمل أحدًا

 

م على المستويين الكلّّي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين متجانسة لتقديم الدعبالفعل، توصي اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة و

الحماية االجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفة. كما ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات،  

الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدعو اإلسكوا   الديون ودعم الشركات ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد 

 .المؤسسات المالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها

 

رونا، وذلك بحسب منظمة الصحة  إلصابات بفيروس الكو دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريًا  17يُذَكر أّن هناك 

 .العالمية
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 مليون وظيفة! 1.7المنطقة العربية ستدفع ثمن الكورونا 

 السياسة 

أّنه "من المتوقع أن يتراجع الناتج في التقرير   صدر عن االسكوا تقريٌر قدّر تقييم خسارات المنطقة العربية بسبب وباء كورونا، ومما جاء

مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط   42المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن 

وكلّما طالت فترة اإلغالق التام، شهر الجاري.  والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف ال

  ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة".

نقطة مئوية.   1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام  1.7ذكر ايضاً:"من المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

متوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات،  ، من ال2008 وخالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام

وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار "التباعد االجتماعي"، فتشير التقديرات إلى 

 انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف". 

الت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي: "نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغّير العالم كما نعرفه. وما  ى الموضوع، قوفي تعليقها عل

ييم زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتق

 ة والبحث عن طرق للتخفيف منها". نا االقتصادي خسائر

قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط األسعار، ما كلّف المنطقة   ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس الكورونا

ماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن  مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير ال 11حوالي 

  لتجارة والنقل من حول العالم.تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف ا

مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة   420هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 إجمالي رأسمالها السوقي. في المئة من  8

صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة وأشارت دشتي إلى ما يجب القيام به قائلةً: "نحن بحاجة لحلول على 

  شاملة ال تهمل أحدًا".

الكلّّي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين بالفعل، توصي اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين 

ة. كما ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات،  الحماية االجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيف

طة الحجم. وتدعو اإلسكوا  ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوس

  منخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها.المؤسسات المالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة وال

منظمة الصحة  دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريًا إلصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب  17يُذَكر أّن هناك 

 العالمية.
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 المستجد  كورونا يسّجل أرقاماً قياسية.. إليكم آخر تطورات الفيروس

 24لبنان 

على المنطقة العربية، أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية   فيروس كورونا توقعت االسكوا في تقييمها االقتصادي األول لكلفة

عفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير مليار دوالر، وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجة لآلثار المضا 42بما ال يقل عن 

والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على  الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام 

 ."اقتصادات المنطقة 

 

نقطة مئوية. وخالفا آلثار   1.2ع ارتفاع معدل البطالة بمقدار ، م2020مليون وظيفة في عام  1.7ورجحت أن "تخسر المنطقة أكثر من 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر  2008العالمية في عام األزمة المالية 

االجتماعي، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط   الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار التباعد

 ."هذا القطاع بمعدل النصف

 

ار تقييم اإلسكوا الى أن "فيروس الكورونا قد أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدة نتيجة هبوط األسعار، ما كلف المنطقة  وأش

كانون الثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن   مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من 11حوالي 

خسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. وقد تكبدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها، خسائر  تزداد هذه ال

 ."في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي   8نسبة  مليار دوالر، أي ما يعادل 420فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 

ومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية  وأوصت اإلسكوا بـ"اتخاذ الحك

سياسات مالية نشطة لدعم الشركات،   االجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة"، الفتة الى أن "على الحكومات بالمنطقة اعتماد

ور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، داعية "المؤسسات  ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األج

 ."لتي ترزح تحتهاالمالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية ا

 

ماما تبعاته نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير العالم كما نعرفه. وما زلنا ال ندرك ت " :روال دشتي وقالت األمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة

وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية   على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل

 ."والبحث عن طرق للتخفيف منها

 

 ."ملة ال تهمل أحداأضافت: "نحن بحاجة الى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة شا
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 مليون وظيفة على األقل: حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونا 1.7

 بيئة أبو ظبي

ادحة في  عاني المنطقة العربية من خسائر فإلى جانب العدد المتزايد من الضحايا واإلصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحي، ست 

الوظائف نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، وذلك بحسب موجز سياساتي صدر اليوم عن اإلسكوا مقدًّما التقييم االقتصادي األول لكلفة  

 .هذا الوباء العالمي )الجائحة( على المنطقة )مرفق طيّه(

مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار  42عن   جمالي للدول العربية بما ال يقلّ من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي اإل

المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر  

 .ة المترتبة على اقتصادات المنطقةالجاري. وكلّما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلف

نقطة مئوية. وخالفًا آلثار   1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار  2020مليون وظيفة في عام  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

ع الخدمات، وهو المصدر  ، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطا2008األزمة المالية العالمية في عام 

الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار “التباعد االجتماعي”، فتشير التقديرات إلى انخفاض  

 .نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف

قد يغّير العالم كما نعرفه. وما  تهديدًا صحيًا عالميًا وفي تعليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي: “نواجه 

ييم زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتق

 .”خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها

دّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط األسعار، ما كلّف المنطقة  أن فيروس الكورونا قد أويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا 

مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن   11حوالي 

 .ة والنقل من حول العالمالمقبلة مع توقف التجارتزداد هذه الخسائر في األسابيع 

مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة   420هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 .في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي 8

لسياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة بحاجة لحلول على صعيد اوأشارت دشتي إلى ما يجب القيام به قائلةً: “نحن 

 .”شاملة ال تهمل أحدًا

بالفعل، توصي اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين 

ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات،  والفئات الضعيفة. كما  الحماية االجتماعية، خصوًصا للفقراء

ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدعو اإلسكوا  

 .الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتهاان المتوسطة والمنخفضة المؤسسات المالية المتعددة األطراف إلى دعم البلد

دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريًا إلصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب منظمة الصحة   17يُذَكر أّن هناك 

 .العالمية
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 بب كورونامليون وظيفة بس 1,7من  اإلسكوا: العالم العربي مهدد بخسارة أكثر

 المدينة

ادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" من أّن فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن يتسبّب ة األمم المتحدة االقتصحذّرت لجن

مليون وظيفة في العالم العربي. وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال  7,1بخسارة أكثر من 

وجاء في تقرير  .النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ على خلفية تراجع أسعار مليار دوالر" هذا العام  42يقّل عن 

نقطة   2,1ارتفاع معدّل البطالة بمقدار  ،مع 2020مليون وظيفة في عام  7,1للّجنة أنّه "من المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

،من المتوقّع أّن تتأثّر فرص العمل في جميع  2008لمية في عام مئوية". وأضاف التقرير أنّه "خالفًا آلثار األزمة المالية العا

أكثر  القطاعات". وأّكدت اللجنة أّن "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون

 األزمة االقتصادية  واليوم األربعاء حذّرت منظمة العمل الدولية من أنّ  ."+القطاعات تعّرًضا آلثار +التباعد االجتماعي

شخص حتى اآلن في أنحاء العالم، سيكون لها  8000والعمالية التي تسبّب بها انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 

سيؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء  19-وأعلنت األمم المتحدة أّن كوفيد ."سوق العمل "تأثيرات بعيدة المدى على

 مليون شخص دون وظائف وسيؤدّي إلى انخفاض دخل العاملين  25وسيترك  العالم،
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 مليون وظيفة على األقل: حجم خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس الكورونا  1.7

 وزارة اإلعالم اللبنانية

 مة االسكوا:جاء في بيان صادر عن منظ

والعبء الهائل على القطاع الصحي، ستعاني المنطقة العربية من خسائر  واإلصابات، العدد المتزايد من الضحايا إلى جانب

مقدًّما التقييم  المستجد، وذلك بحسب موجز سياساتي صدر اليوم عن االسكوا فادحة في الوظائف نتيجة تفشي فيروس الكورونا

 على المنطقة. )الجائحة( هذا الوباء العالمياالقتصادي األول لكلفة 

مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً  42الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن  تراجعمن المتوقع أن ي

لعام والخاص منذ لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع ا

 الق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة.منتصف الشهر الجاري. وكلّما طالت فترة اإلغ

نقطة مئوية.  1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من  

القطاعات. وال شك أن قطاع  ، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع2008عالمية في عام وخالفًا آلثار األزمة المالية ال

الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار “التباعد االجتماعي”، 

 فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف.

كتورة روال دشتي: “نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغيّر العالم كما ي تعليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدوف

نعرفه. وما زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. 

 بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها”.ولكن بإمكاننا البدء 

يظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس الكورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط األسعار، ما كلّف و 

ثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون ال 11المنطقة حوالي 

 هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. الجاري. ويتوقع أن تزداد

مليار دوالر، أي ما  420هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي.  8يعادل نسبة 

ب القيام به قائلةً: “نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء وأشارت دشتي إلى ما يج

 على مقاربة شاملة ال تهمل أحدًا”.

المستويين الكّلّي والجزئي، بحيث تعمل على  بالفعل، توصي اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على

الجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفة. كما ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية تحسين الحماية ا

يرة نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغ

البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في   إلى دعم ددة األطرافوتدعو اإلسكوا المؤسسات المالية المتع والمتوسطة الحجم.

 لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها. المنطقة

وذلك بحسب منظمة  دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريًا إلصابات بفيروس الكورونا، 17يُذَكر أّن هناك  

 الصحة العالمية. 
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 ”مليون وظيفة بالمنطقة العربية بسبب “كورونا 1.7االسكوا” تتوقع شطب “

Economy Pulse 

سكوا(، أن الشركات العاملة في المنطقة  كشفت روال دشتي األمين التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اال 

(، متوقعة أن تفقد المنطقة  19كوفيد  –المستجد  كورونا )مليار دوالر نتيجة تفشي فيروس 420لعربية تكبدت خسائر فادحة بلغت قيمتها ا

 ، 2020ون وظيفة في عام  ملي  1.7العربية أكثر من 

ليقها على موجز سياساتي الذي أصدرته “اإلسكوا”، حول التقييم االقتصادي األول لكلفة الفيروس العالمي في  وأضافت دشتي في تع

 .”المنطقة العربية “نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش بناء على مقاربة شاملة ال تهمل احدا 

ء الكويتية الرسمية )كونا( اليوم األربعاء،”ما زلنا ال ندرك تماما تبعات الفيروس على حياة  أضافت في تعليقها الذي بثته وكالة األنباو

 .”الناس وعائالتهم وعلى تعليم االطفال وقطاعات الصحة ولكن يمكننا تقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق لتخفيفها

ة في الوظائف الى جانب العدد المتزايد من الضحايا واالصابات والعبء  ا، أن المنطقة العربية ستعاني خسائر فادحواظهر تقييم “االسكو

 .الهائل على القطاع الصحي نتيجة تفشي فيروس )كورونا المستجد(

رادات نفطية صافية في الفترة  مليار دوالر من اي  11وأضاف التقييم أن الفيروس أدى الى انخفاض اسعار النفط ما كلف المنطقة حوالي 

 .يناير الماضي الى منتصف الشهر الجاري الممتدة من 

مليار دوالر مع استمرار التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط   42ونوه إلى تراجع الناتج المحلي االجمالي للدول العربية بما ال يقل عن  

 .العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من اغالق مؤسسات القطاع 

نقطة   1.2بمقدار  البطالة ، مع ارتفاع معدل2020مليون وظيفة في عام   1.7توقع تقييم “االسكوا، أن تفقد المنطقة العربية أكثر من و

 .مئوية

منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي بحيث تعمل على تحسين   خاذ تدابيروأوصت “االسكوا” الحكومات بات 

 .الحماية االجتماعية خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة

ل  وترى أنه على حكومات المنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات ومنها تقديم االعفاءات الضريبية ودعم االجور وتمديد آجا 

 .يون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجمسداد الد

ودعت المؤسسات المالية المتعددة االطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي  

 .ترزح تحتها
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 امليون وظيفة خسائر المنطقة العربية نتيجة #كورون 1.7اإلسكوا: 

 نبض

أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لشرق آسيا "إسكوا" أن المنطقة ستعاني من خسائر فادحة في الوظائف، في تقييم 

 األعباء الكبيرة على القطاع الصحي البشرية و اقتصادي هو األول لكلفة وباء كورونا على المنطقة العربية، وذلك إضافة الى الخسائر

 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات، علماً أن قطاع الخدمات، وهو  2008خالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

 المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة 

 

 مليون وظيفة  1,7

 

نقطة مئوية. وخالفًا آلثار   1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار  2020يون وظيفة في عام مل 1.7من  ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات، علماً أن قطاع الخدمات، وهو المصدر  2008األزمة المالية العالمية في عام 

عرضاً آلثار "التباعد االجتماعي"، وقت تشير التقديرات إلى انخفاض نشاط  ن األكثر ت الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، وسيكو

 هذا القطاع بمعدّل النصف 

 

نعرفه. وفي تعليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي: "نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغّير العالم كما 

حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن في إمكاننا البدء بعاته على والنزال نجهل تماًما ت 

 بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها" 

 

 أسعار النفط 

 

 ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن..... 

 

 رسمي" أدناه الموقع ال لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على
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 مليون وظيفة خسائر المنطقة العربية بسبب "كورونا" 1.7

 الرؤية 

نقطة مئوية؛ حيث ستعاني   1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار  2020مليون وظيفة في عام  1.7من المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

در عن اللجنة االقتصادية  ة العربية من خسائر فادحة في الوظائف نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، وذلك بحسب تقرير صاالمنطق

 واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" التابعة األمم المتحدة مقدًّما التقييم االقتصادي األول لكلفة هذا الوباء العالمي على المنطقة. 

الرتفاع نتيجةً لآلثار مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح ل 42اجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن ومن المتوقع أن يتر

المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر  

 ق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة. الجاري. وكلّما طالت فترة اإلغال 

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات،  2008ية في عام وخالفًا آلثار األزمة المالية العالم

ثار "التباعد االجتماعي"، فتشير التقديرات إلى وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آل

 انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف. 

وما   ليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي: "نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغّير العالم كما نعرفه.وفي تع

يم لناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقي زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة ا

 خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها". 

ف المنطقة  ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس الكورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط األسعار، ما كلّ 

إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن تزداد هذه مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير الماضي  11حوالي 

 الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. 

مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة   420ة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادح 

 رأسمالها السوقي.  في المئة من إجمالي 8

وأشارت دشتي إلى ما يجب القيام به قائلةً: "نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة 

 شاملة ال تهمل أحدًا". 

ي، بحيث تعمل على تحسين الحماية  اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي والجزئ  وتوصي

االجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفة. كما ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها  

و اإلسكوا المؤسسات  ت الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدعتقديم اإلعفاءا

 المالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها.

حتى الساعة أبلغت عن حاالت مثبتة مخبريًا إلصابات بفيروس كورونا، وذلك بحسب منظمة الصحة    دولة عربية 17يشار إلى أّن هناك 

 المية.الع

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alroya.om/post/258451/1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 2020مليون وظيفة فى  1.7فيروس كورونا يهدد الدول العربية ..اإلسكوا : خسارة 

  اليوم السابع

ة كشفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( عن رقم صادم وخسائر اقتصادية فادحة ستعانيها المنطقة العربي 

  .بسبب وباء كورونا

قة العربية من خسائر فى الوظائف، المتزايد من الضحايا واإلصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحى، ستعانى المنطوإلى جانب العدد 

 .وذلك بحسب موجز صدر عن اإلسكوا مقدًّما التقييم االقتصادى األول لكلفة هذا الوباء العالمي على المنطقة 

 .مليار دوالر 42دول العربية بما ال يقّل عن وتوقع التقرير أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالى لل

لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع  وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجةً 

 .بة على اقتصادات المنطقة، تقول المنظمةالعام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلّما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترت 

 مليون وظيفة  1.7

 .نقطة مئوية 1.2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة فى عام  1.7المنطقة العربية أكثر من ومن المرّجح أن تخسر 

ي جميع القطاعات، وال شك أن قطاع الخدمات،  ، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل ف2008وخالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

لمنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار "التباعد االجتماعى"، فتشير التقديرات إلى وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في ا

 .انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف

انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط األسعار، ما كلّف المنطقة   ويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس كورونا قد أدّى إلى

مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجارى، ويتوقع أن تزداد هذه   11لى حوا

 .لمالخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العا

  8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة  420وقي، بلغت قيمتها وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال الس

 .في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي

لجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية  وأوصت اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ، ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي وا

 .فةاالجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعي 

وتاثير كورونا لن يقتصر على وظائف الدول العربية فقط بل يصل إلى كل دول العالم، ومنها فرنسا حيث أعلنت وزيرة العمل الفرنسية ، 

 .إن مليونا فرنسى سيكونون فى بطالة جزئية بسبب كورونا

مليون شخص وظائفهم فى الواليات المتحدة   3.5و أن االقتصاد األمريكى "بات فى موقف محرج"، حيث أن األمر ربما يتفاقم ليفقد نح كما

 .فى ظل شبح الركود الذى بات يخيم على األسواق
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 مليون وظيفة بسبب كورونا 1.7إسكوا: المنطقة العربية ستخسر 

 الوطن 

ادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، إن المنطقة العربية ستعاني من خسائر فادحة في الوظائف نتيجة  ذكرت لجنة األمم المتحدة االقتص

، وأن  2020مليون وظيفة في العام الحالي  1.7طقة أكثر من "، مرجحة أن تكون خسائر المن 19تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 

 .مليار دوالر 42ما ال يقل عن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية ب 

وأشار تقرير أعدته منظمة إسكوا التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، نشرته أمس، إلى أن تفشي الفيروس، فضال عما سيخلفه  

 .الدول العربية عدد متزايد من الضحايا واإلصابات والعبء الهائل على القطاع الصحي، فإنه سيؤثر اقتصاديا بصورة بالغة علىمن 

مليار دوالر في المنطقة العربية كخسارة، مرشح   42وأوضحت المنظمة، أن الرقم الذي قدرته في إطار التقييم االقتصادي لتفشي كورونا بـ 

لخاص منذ آلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والالرتفاع نتيجة ل

 منتصف الشهر الجاري، وأنه كلما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة. 

 "تباعد االجتماعيقطاع الخدمات سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار "ال

تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات، مشيرة إلى  ، من المتوقع أن 2008وأكدت "إسكوا"، أنه خالفا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

ماعي" أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار "التباعد االجت 

 .السيما وأن التقديرات تشير إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدل النصف

كوا الدكتورة روال دشتي، في تصريح لها تعقيبا على التقرير: "نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير العالم كما وقالت األمينة التنفيذية إلس

ئالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا نعرفه، وما زلنا ال ندرك تماما تبعاته على حياة الناس وعا

 ."دية والبحث عن طرق للتخفيف منهاالبدء بتقييم خسائرنا االقتصا

مليار دوالر من   11وأضافت دشتي، أن تقييم إسكوا يظهر أيضا أن الفيروس أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، وهو ما كلف المنطقة نحو 

الخسائر في األسابيع ادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري، وأنه يتوقع أن تزداد هذه إير

 .المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم

ومتجانسة لتقديم الدعم على  وأوصى التقرير الذي أعدته منظمة إسكوا، الحكومات في المنطقة العربية باتخاذ الحكومات تدابير منسقة

لفقراء والفئات الضعيفة، وأن تعتمد الحكومات  المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية، خصوصا ل

صغيرة  سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات ال

 .والمتوسطة الحجم
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 مليون وظيفة بالعالم العربي بسبب كورونا 1.7تحذير من فقدان 

 21عربي 

ن حذّرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" من أّن فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن يتسّبب بخسارة أكثر م

 مليون وظيفة في العالم العربي.  1.7

مليار دوالر هذا العام، على خلفية تراجع أسعار النفط،   42يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن  نة أنوتوقّعت اللج

 وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ. 

  1.2ل البطالة بمقدار ع معدّ ، مع ارتفا2020مليون وظيفة في عام   1.7وجاء في تقرير للّجنة أّنه "من المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

  .نقطة مئوية

  ، من المتوقّع أّن تتأثّر فرص العمل في جميع القطاعات".2008وأضاف التقرير أّنه "خالفا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

عات تعّرضا آلثار التباعد القطاوأّكدت اللجنة أّن "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر 

  االجتماعي".

كثر  واألربعاء، حذّرت منظمة العمل الدولية من أّن األزمة االقتصادية والعمالية التي تسّبب بها انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أ

  شخص حتى اآلن في أنحاء العالم، سيكون لها "تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل". 8000من 

مليون شخص دون وظائف،   25سيؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك   19-لنت األمم المتحدة أّن كوفيدوأع

 وسيؤدّي إلى انخفاض دخل العاملين.
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 مليون وظيفة 1.7»كورونا« يهدد العالم العربي بخسارة أكثر من 

 مليار دوالر 42جمالي للدول العربية بما ال يقّل عن الناتج المحلي اإل»اإلسكوا«: تراجع 

 الجريدة

يتسّبب بخسارة أكثر حذّرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا »اإلسكوا« من أّن فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن 

 مليون وظيفة في العالم العربي. 1,7 من

مليار دوالر« هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط   42وتوقّعت اللجنة أن »يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن 

 وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ. 

  1,2، مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام   1,7ة أكثر من لمرّجح أن تخسر المنطق وجاء في تقرير للّجنة أّنه »من ا

 نقطة مئوية«. 

 

 ، من المتوقّع أّن تتأثّر فرص العمل في جميع القطاعات«. 2008وأضاف التقرير أّنه »خالفاً آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

رئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرضاً آلثار التباعد لخدمات، وهو المصدر ال وأّكدت اللجنة أّن »قطاع ا

 االجتماعي«.

ر من واألربعاء حذّرت منظمة العمل الدولية من أّن األزمة االقتصادية والعمالية التي تسّبب بها انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكث 

 سيكون لها »تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل«. آلن في أنحاء العالم، شخص حتى ا 8000

مليون شخص دون وظائف   25سيؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك   19-وأعلنت األمم المتحدة أّن كوفيد

 وسيؤدّي إلى انخفاض دخل العاملين.
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 يفة بسبب كورونامليون وظ 1.7المنطقة العربية ستخسر  اإلسكوا :

 مبتدا

الوظائف   إن المنطقة العربية ستعانى من خسائر فادحة فى -ذكرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا "اإلسكوا" 

، وأن يتراجع 2020مليون وظيفة فى العام الحالى  1.7طقة أكثر من نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، مرجحة أن تكون خسائر المن 

 مليار دوالر.  42الناتج المحلى اإلجمالى للدول العربية بما ال يقل عن 

بيروت مقرا لها، نشرته اليوم األربعاء، إلى أن تفشى فيروس كورونا   وأشار تقرير أعدته منظمة اإلسكوا التى تتخذ من العاصمة اللبنانية

(، فضال عما سيخلفه من عدد متزايد من الضحايا واإلصابات والعبء الهائل على القطاع الصحى، فإنه سيؤثر اقتصاديا  19-وفيد)ك

 بصورة بالغة على الدول العربية. 

مرشح  مليار دوالر فى المنطقة العربية كخسارة،  42قتصادى لتفشى كورونا بـ وأوضحت، أن الرقم الذى قدرته فى إطار التقييم اال

لالرتفاع نتيجة لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادى الكبير الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ 

 الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة.  منتصف الشهر الجارى، وأنه كلما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل فى جميع القطاعات، مشيرة إلى  2008ار األزمة المالية العالمية فى عام وأكدت اإلسكوا أنه خالفا آلث 

آلثار "التباعد االجتماعي"  أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسى لفرص العمل فى المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا

 اط هذا القطاع بمعدل النصف. السيما وأن التقديرات تشير إلى انخفاض نش

كما  وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتى، فى تصريح لها تعقيبا على التقرير: "نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير العالم

وعلى الكوكب، ولكن بإمكاننا اته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل نعرفه، وما زلنا ال ندرك تماما تبع

 البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها". 

  11منطقة حوالى وأضافت دشتى، أن تقييم اإلسكوا يظهر أيضا أن فيروس الكورونا أدى إلى انخفاض فى أسعار النفط، وهو ما كلف ال

ة من يناير الماضى إلى منتصف الشهر الجاري، وأنه يتوقع أن تزداد هذه الخسائر  مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية فى الفترة الممتد

 فى األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم. 

أعدته منظمة اإلسكوا الحكومات فى المنطقة العربية باتخاذ الحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على  وأوصى التقرير الذى

ويين الكلى والجزئى، بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة، وأن تعتمد الحكومات  المست 

تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة   سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها

 والمتوسطة الحجم. 
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 مليون وظيفة  1.7العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من 

 المملكة

غرب آسيا "اإلسكوا" من أّن فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن يتسّبب بخسارة أكثر من حذّرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ل

 .يمليون وظيفة في العالم العرب  1.7

مليار دوالر" هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط   42وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن 

 .ي فيروس كورونا المستجدّ وتداعيات تفش

  1.2، مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 2020 مليون وظيفة في عام  1.7وجاء في تقرير للّجنة أّنه "من المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

 ."نقطة مئوية 

 ."فرص العمل في جميع القطاعات ، من المتوقّع أّن تتأثّر2008وأضاف التقرير أّنه "خالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

ية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار ‘التباعد وأّكدت اللجنة أّن "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العرب 

 ."‘االجتماعي

نتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من واألربعاء حذّرت منظمة العمل الدولية من أّن األزمة االقتصادية والعمالية التي تسّبب بها ا

 ."على سوق العمل شخص حتى اآلن في أنحاء العالم، سيكون لها "تأثيرات بعيدة المدى  8000

مليون شخص دون وظائف وسيؤدّي   25وأعلنت األمم المتحدة أّن الفيروس سيؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 

 .انخفاض دخل العاملينإلى 
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 مليون وظيفة بسبب تفشي كورونا  1.7اإلسكوا تتوقع خسارة المنطقة العربية 

 شبكة الصين

مليون  1.7آسيا )إسكوا( اليوم )األربعاء( أن تخسر المنطقة العربية أكثر من توقعت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب 

 (. 19-مستجد )كوفيدوظيفة في العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا ال

الة  ( على المنطقة العربية، ارتفاع معدل البط19-وقدرت االسكوا في موجز نشرته اليوم لتقييمها االقتصادي األول لكلفة فيروس )كوفيد

 نقطة مئوية.  1.2بمقدار 

 مليار دوالر.  42كما قدرت أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل عن 

إن هذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجة لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم عن إغالق مؤسسات  وقالت 

 منذ منتصف الشهر الجاري.  القطاع العام والخاص

تأثر فرص العمل في جميع القطاعات  وأكدت أن الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة ستزداد كلما طالت فترة اإلغالق التام، متوقعة أن ت 

 . 2008خالفا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

ص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار  ونبهت إلى أن قطاع الخدمات، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لفر

 التباعد االجتماعي حيث سينخفض نشاطه بمعدل النصف . 

مليار دوالر من  11( قد أدى إلى انخفاض وهبوط في أسعار النفط ما كلف المنطقة حوالي 19-م اإلسكوا إلى أن فيروس )كوفيدوأشار تقيي 

 فترة الممتدة من يناير الماضي إلى منتصف مارس الجاري. إيرادات نفطية صافية في ال

رة والنقل من حول العالم، الفتة إلى تكبد الشركات في المنطقة حتى  وتوقع أن تزداد الخسائر في المنطقة في األسابيع المقبلة مع توقف التجا 

 في المائة من إجمالي رأسمالها السوقي.   8عادل نسبة مليار دوالر، أي ما ي  420اليوم خسائر فادحة في رأس المال السوقي بلغت قيمتها 

المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية   وأوصت اإلسكوا الحكومات بـ"اتخاذ تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على

 االجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة". 

"اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد كما دعت الحكومات بالمنطقة الى  

 والمتوسطة الحجم". آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة 

 ضغوط المالية". وحثت اإلسكوا "المؤسسات المالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة ال

خطوات   وأكدت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي، أهمية تقييم الخسائر االقتصادية والبحث عن حلول على صعيد السياسات وتحقيق

 سريعة لتحفيز االنتعاش، بناء على أساس نهج شامل ومتكامل. 
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 وظيفة بسبب كورونامليون  1.7لجنة أممية: العالم العربي مهدد بخسارة 

 إرم نيوز

يتسبب بخسارة أكثر من المستجد يمكن أن  كورونا آسيا ”اإلسكوا“ من أن فيروسحذرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب 

 .مليون وظيفة في العالم العربي 1.7

يار دوالر“ هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط  مل 42الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل عن  وتوقعت اللجنة أن ”يتراجع

 .وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد

  1,2، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2020مليون وظيفة في عام   1,7أن تخسر المنطقة أكثر من  وجاء في تقرير اللجنة أنه ”من المرجح

 .“نقطة مئوية

 .“، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات2008مة المالية العالمية في عام وأضاف التقرير أنه ”خالفا آلثار األز

صدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار التباعد وأكدت اللجنة أن ”قطاع الخدمات، وهو الم

 .“االجتماعي

األزمة االقتصادية والعمالية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من واألربعاء حذرت منظمة العمل الدولية من أن 

 .“سيكون لها ”تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل  شخص حتى اآلن في أنحاء العالم، 8000

مليون شخص دون وظائف    25يترك “ سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وس19-وأعلنت األمم المتحدة أن ”كوفيد

 .وسيؤدي إلى انخفاض دخل العاملين
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 مليون وظيفة 1.7بخسارة لجنة أممية: »كورونا« يهدد العالم 

 

 المشهد العربي

  1.7رب آسيا "اإلسكوا" أن يتسبب فيروس كورونا المستجد في خسارة أكثر من توقّعت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغ

 .مليون وظيفة في العالم العربي

 

مليار دوالر هذا العام، على خلفية   42اللجنة في تقرير لها، أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل عن كما توقعت 

 .شي فيروس كورونا المستجدتراجع أسعار النفط وتداعيات تف

 

نقطة   1,2مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار  ،2020مليون وظيفة في عام  1,7وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

 .مئوية

 

 .القطاعات، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع 2008وأضاف أنه خالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

 

ت تعرًضا آلثار التباعد وأكدت اللجنة أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، وسيكون أكثر القطاعا

 .االجتماعي

 

 .وظائف  مليون شخص دون  25وأعلنت األمم المتحدة أن فيروس كورونا سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 
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 مليون وظيفة 1.7العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من 

 مليون وظيفة 1.7العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من 

 سرايا

رب آسيا "اإلسكوا" من أّن فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن يتسّبب بخسارة أكثر من حذّرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغ

 .يمليون وظيفة في العالم العرب  1.7

 

مليار دوالر" هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط   42وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن 

 .ي فيروس كورونا المستجدّ وتداعيات تفش

 

  1.2، مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 2020ام مليون وظيفة في ع  1.7وجاء في تقرير للّجنة أّنه "من المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

 ."نقطة مئوية 

 

 ."ر فرص العمل في جميع القطاعات، من المتوقّع أّن تتأثّ 2008وأضاف التقرير أّنه "خالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام 

 

لعربية، سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار ‘التباعد وأّكدت اللجنة أّن "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة ا

 ."‘االجتماعي

 

ها انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من واألربعاء حذّرت منظمة العمل الدولية من أّن األزمة االقتصادية والعمالية التي تسّبب ب 

 ."لمدى على سوق العمل شخص حتى اآلن في أنحاء العالم، سيكون لها "تأثيرات بعيدة ا 8000

 

مليون شخص دون وظائف وسيؤدّي   25وأعلنت األمم المتحدة أّن الفيروس سيؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 

 .انخفاض دخل العاملين إلى
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 مليون وظيفة بسبب كورونا 1.7اإلسكوا: المنطقة العربية ستخسر 

 مستقبل وطن نيوز 

إن المنطقة العربية ستعاني من خسائر فادحة في الوظائف؛   –لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ذكرت 

، وأن يتراجع 2020مليون وظيفة في العام الحالي  1.7ن خسائر المنطقة أكثر من نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، مرجحة أن تكو

 .مليار دوالر 42لي للدول العربية بما ال يقل عن الناتج المحلي اإلجما

فضاًل   (،19-إلى أن تفشي فيروس كورونا )كوفيد  وأشار تقرير أعدته منظمة اإلسكوا التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها،

ثر اقتصاديا بصورة بالغة على الدول  عما سيخلفه من عدد متزايد من الضحايا واإلصابات والعبء الهائل على القطاع الصحي، فإنه سيؤ

 .العربية

مليار دوالر في المنطقة العربية كخسارة، مرشح   42وأوضحت، أن الرقم الذي قدرته في إطار التقييم االقتصادي لتفشي كورونا بـ 

سات القطاع العام والخاص منذ رتفاع نتيجة لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسلال

 .منتصف الشهر الجاري، وأنه كلما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة

، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات، مشيرة إلى  2008ة المالية العالمية في عام وأكدت اإلسكوا أنه خالفا آلثار األزم

قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا آلثار “التباعد االجتماعي” أن 

 .لقطاع بمعدل النصفالسيما وأن التقديرات تشير إلى انخفاض نشاط هذا ا

لى التقرير: “نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغير العالم كما وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي، في تصريح لها تعقيبًا ع

ى الكوكب. ولكن بإمكاننا نعرفه، وما زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال وقطاعات الصحة، بل وعل

 .”البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها

مليار   11تي، أن تقييم اإلسكوا يظهر أيضا أن فيروس الكورونا أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، وهو ما كلف المنطقة حوالي أضافت دش

يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري، وأنه يتوقع أن تزداد هذه الخسائر في   دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من

 .توقف التجارة والنقل حول العالماألسابيع المقبلة مع 

وأوصى التقرير الذي أعدته منظمة اإلسكوا الحكومات في المنطقة العربية باتخاذ الحكومات تدابير منسقة، ومتجانسة لتقديم الدعم على 

عتمد الحكومات  ن الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية؛ خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة، وأن ت المستويي 

سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة  

 .والمتوسطة الحجم
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At least 1.7 million jobs will be lost in the Arab region due to the coronavirus pandemic-ESCWA 

LBC 

In addition to the rising death toll and extremely heavy burden on health-care systems, the Arab region is 

suffering from losses of jobs at an alarming rate due to COVID-19, according to a policy brief issued 

today by ESCWA featuring the first economic assessment of the cost of the pandemic on the region. 

  

Arab States’ gross domestic product (GDP) is expected to decline by at least $42 billion in 2020. The 

figure could be higher, with the compounding effect of low oil prices and the dramatic slowdown of 

economies due to the closure of public institutions and private sector enterprises starting mid-March. The 

longer the lockdown, the higher the cost on the economies of the region. 

  

More than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with the unemployment rate increasing by 1.2 

percentage points. Unlike in the aftermath of the global 2008 financial crisis, employment is expected to 

be affected across all sectors. The services sector, the region’s main employment provider, is particularly 

hit due to ‘social distancing’. Estimates point to a reduction by half of service-sector activities. 

  

“We are under a global health threat which may alter the world as we know it. Its impact on people’s lives 

and families, on our children’s education, on our health systems and on our planet are yet to be revealed. 

But we can start to assess our economic losses and find ways to mitigate them,” said ESCWA Executive 

Secretary Rola Dashti. 

  

The ESCWA assessment also demonstrates that COVID-19 has led to a significant decline in oil prices, 

which, compounded with the drop in oil prices, has cost the region nearly $11 billion in net oil revenues 

between January and mid-March 2020. The significant halt in trade and global transport is expected to 

cause a further increase of that figure in the coming weeks. 

  

Also between January and mid-March, the region’s businesses lost a massive $420 billion of market 

capital, i.e. about 8% of total market capital in the region. 

  

“Policy solutions and swift actions are needed to trigger recovery, based on a comprehensive and 

integrative approach that leaves no one behind,” added Dashti. 

  

Indeed, ESCWA recommends that Governments adopt coordinated support measures at the macro and 

micro levels, the first of which should target enhancing social protection, especially for the poor and 

vulnerable. Government fiscal policy should also be targeted towards supporting businesses, including 

through extension of tax exemptions, wage subsidies, deferment of debt obligations, and support to small 

and medium enterprises. Multilateral financial organizations should support least developed and 

vulnerable countries confronted with fiscal pressures. 

  

According to the World Health Organization (WHO), 17 Arab States have reported laboratory-confirmed 

cases of COVID-19 to date. 

 

https://www.lbcgroup.tv/news/d/regional/508314/at-least-17-million-jobs-will-be-lost-in-the-arab/en


 

At least 1.7 million jobs will be lost in the Arab region due to the coronavirus pandemic 

NNA 

 

In addition to the rising death toll and extremely heavy burden on health-care systems, the Arab region is 

suffering from losses of jobs at an alarming rate due to COVID-19, according to a policy brief issued 

today by ESCWA featuring the first economic assessment of the cost of the pandemic on the region. 

  

Arab States’ gross domestic product (GDP) is expected to decline by at least $42 billion in 2020. The 

figure could be higher, with the compounding effect of low oil prices and the dramatic slowdown of 

economies due to the closure of public institutions and private sector enterprises starting mid-March. The 

longer the lockdown, the higher the cost on the economies of the region. 

  

More than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with the unemployment rate increasing by 1.2 

percentage points. Unlike in the aftermath of the global 2008 financial crisis, employment is expected to 

be affected across all sectors. The services sector, the region’s main employment provider, is particularly 

hit due to ‘social distancing’. Estimates point to a reduction by half of service-sector activities. 

  

“We are under a global health threat which may alter the world as we know it. Its impact on people’s lives 

and families, on our children’s education, on our health systems and on our planet are yet to be revealed. 

But we can start to assess our economic losses and find ways to mitigate them,” said ESCWA Executive 

Secretary Rola Dashti. 

  

The ESCWA assessment also demonstrates that COVID-19 has led to a significant decline in oil prices, 

which, compounded with the drop in oil prices, has cost the region nearly $11 billion in net oil revenues 

between January and mid-March 2020. The significant halt in trade and global transport is expected to 

cause a further increase of that figure in the coming weeks. 

  

Also between January and mid-March, the region’s businesses lost a massive $420 billion of market 

capital, i.e. about 8% of total market capital in the region. 

Policy solutions and swift actions are needed to trigger recovery, based on a comprehensive and 

integrative approach that leaves no one behind,” added Dashti. 

Indeed, ESCWA recommends that Governments adopt coordinated support measures at the macro and 

micro levels, the first of which should target enhancing social protection, especially for the poor and 

vulnerable. Government fiscal policy should also be targeted towards supporting businesses, including 

through extension of tax exemptions, wage subsidies, deferment of debt obligations, and support to small 

and medium enterprises. Multilateral financial organizations should support least developed and 

vulnerable countries confronted with fiscal pressures. 

  

According to the World Health Organization (WHO), 17 Arab States have reported laboratory-confirmed 

cases of COVID-19 to date. 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/113591/nna-leb.gov.lb/en
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/113591/nna-leb.gov.lb/en
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unescwa.org/
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd


 

 

Arab world risks losing 1.7m jobs due to coronavirus, says UN 

Arab Business 

The coronavirus pandemic threatens to wipe out more than 1.7 million jobs across the Arab world this 

year, the UN Economic Commission for Western Asia warned Wednesday. 

Arab nations' gross domestic product (GDP) is expected to shrink by at least $42 billion in 2020, hit by 

plunging oil prices and virus-linked shutdowns, it said. 

"More than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with the unemployment rate increasing by 1.2 

percentage points," the report said. 

"Unlike in the aftermath of the global 2008 financial crisis, employment is expected to be affected across 

all sectors." 

The International Labour Organization warned Wednesday that globally the Covid-19 pandemic threatens 

to leave up to 25 million more people out of work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arabianbusiness.com/jobs/443261-arab-world-risks-losing-17m-jobs-due-to-virus-un


 

Middle East risks losing 1.7 million jobs due to virus: UN 

Al Araby  

The coronavirus pandemic threatens to wipe out more than 1.7 million jobs across the Arab world this 

year, the UN Economic Commission for Western Asia warned on Wednesday. 

Arab nations' gross domestic product (GDP) is expected to shrink by at least $42 billion in 2020, hit by 

plunging oil prices and virus-linked shutdowns, it said. 

"More than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with the unemployment rate increasing by 1.2 

percentage points," the report said. 

"Unlike in the aftermath of the global 2008 financial crisis, employment is expected to be affected across 

all sectors." 

The International Labour Organization warned on Wednesday that globally the COVID-19 pandemic 

threatens to leave up to 25 million more people out of work. 

 

The head of the World Health Organization has described the new coronavirus as an "enemy against 

humanity", as the number of people infected in the pandemic soared past 200,000. 

Worldwide fatalities topped 8,000 and more deaths have now been recorded in Europe, the new virus 

epicentre, than in Asia since the outbreak first emerged in China in December. 

"This coronavirus is presenting us with an unprecedented threat," Tedros Adhanom Ghebreyesus told 

journalists in a virtual news conference. 

He stressed the need for countries everywhere to "come together as one against a common enemy: an 

enemy against humanity." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/19/arab-world-risks-losing-1-7m-jobs-due-to-virus
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/18/kuwait-plans-to-fine-and-imprison-conscious-coronavirus-conduits
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/18/the-middle-east-at-war-with-coronavirus-top-stories-2


 

 

COVID-19 outbreak to cause loss of 1.7 mln jobs in Arab world: UN report 

Xinhua 

 The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said on Wednesday that an 

estimated 1.7 million jobs will be lost in the Arab world in 2020 because of the outbreak of COVID-19. 

"More than 1.7 million jobs could be lost in 2020, with the unemployment rate increasing by 1.2 

percentage points ... Activities in the services sector specifically will be reduced by half," said an 

ESCWA report. 

The Arab states' GDP is expected to decline by at least 42 billion U.S. dollars in 2020, the report noted. 

"We are under a global health threat which may alter the world as we know it. Its impact on people's lives 

and families, on our children's education, on our health systems and on our planet are yet to be revealed," 

said Rola Dashti, executive secretary of ESCWA. 

The novel coronavirus has led to a significant decline in oil prices, which, compounded with the drop in 

oil prices, has cost the region nearly 11 billion dollars in net oil revenues between January and mid-

March, according to the UN agency's report. 

Between January and mid-March, the Arab region's businesses lost 420 billion dollars of market capital, 

equivalent to about 8 percent of the total market capital in the region, the report said. Enditem 

 

 

 

 

 

 

http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-03/19/content_75831603.htm

