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إسكوا 8.3 :مليون شخص في المنطقة العربية مهددون بالفقر بسبب فيروس كورونا (مقابلة على قناة
الحرة)
ّ
جراء فيروس كورونا ..أكثر من  8ماليين مواطن عربي مهددون بالجوع والفقر! (مقابلة على
فرانس )24
مقابلة مع خالد أبو إسماعيل (على العربيّة-الحدث)
ً
ً
تسجل نقصا في األغذية وغيابا للحماية
الكورونا يرفع عدد الفقراء الى  101مليون عربي المنطقة قد ِ
(تقرير خاص في النهار)
صندوق النقد يبتّ المساعدات لمواجهة "كورونا" خالل أيام ...فهل يستفيد لبنان؟ (النهار)
الحكومة باقية ...وبديلها الفوضى (فقرة عن تقرير اإلسكوا -النهار)
اإلسكوا تتوقع زيادة  8.3مليون فقير في العالم العربي (قناة المملكة)
سر دخول  8.3مليون شخص بالبلدان العربية فى تعداد الفقراء (صوت األمة)
اإلسكوا :إفقار  8.3مليون عربي وفقدان أكثر من  1.7مليون وظيفة بسبب كورونا ()Green Area
ما العمل؟ -عبد اللطيف المناوي (المصري اليوم)
االسكوا 8.3 :مليون شخص مهددين بالفقر في المنطقة العربية مع فقدان  1.7مليون وظيفة بسبب
كورونا (نايلز ميديا)
جائحة “كورونا” ..األمم المتحدة تتوقع  8.3ماليين شخص من الدول العربية سيصبحون فقراء
وفقدان  1.7مليون وظيفة (األول)
تقرير يكشف عدد من سيقع بالفقر في الدول العربية العام  2020بسبب فيروس كورونا (مجلة
مباشر)
أخبار العالم :ترف العزل المنزلي (نافذة على العالم)
اإلسكوا" :كورونا" ستضيف للعالم العربي أكثر من  8مليون فقير (إفادة)
)Making sure the poor do not go hungry (The Arab Weekly
Coronavirus pandemic threatens to plunge millions in Arab region into
)poverty and food insecurity (Modern Diplomacy
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د .روال دشتي حول تأثير كورونا على الدول العربية" :هذه أزمة إنسان .أزمة مواطن .أزمة معيشة"
وللحكومات والمواطنين دور في الحل يبدأ بتضامن الجميع (مركز أنباء األمم المتحدة)الخبير في الشؤون االقتصادية في "االسكوا" :حجم خسائر الدول العربية بسبب هدر الغذاء يبلغ 60
مليار دوالر (مقابلة )CNBC
منظمة االسكوا :وباء كورونا سيزيد عدد الفقراء بالعالم العربي بنسبة  %9إلى أكثر من  101مليون
مصور )CNBC
شخص (تقرير
ّ
#اإلسكوا 8.3 :مليون شخص في المنطقة العربية سينضمون إلى عداد الفقراء في عام 2020
بسبب كورونا (فيديو اإلسكوا على صفحة فايسبوك )CNBC
تقرير يكشف عدد من سيقع بالفقر في الدول العربية العام  2020بسبب فيروس كورونا (سي أن أن)
بسبب كورونا ...الفقر ينتظر ماليين العرب (سبوتنيك)
اإلسكوا 8.3 :ماليين شخص بالبلدان العربية يتحولون لفقراء بسبب كورونا (اليوم السابع)
دراسة لالسكوا :ارتفاع عدد الفقراء في المنطقة العربية الى  8.3ماليين بسبب فيروس كورونا
(تلفزيون المنار)
الحرة)
كورونا يلقي بأكثر من  8ماليين عربي في مصيدة الفقر ( ّ
اإلسكوا ٨.٣ :ماليين شخص بالبلدان العربية يتحولون لفقراء بسبب كورونا (بوابة األخبار)
كارثة ..أكثر من  ٨ماليين عربي ينضمون لقوائم الفقر بسبب “كورونا” (صوت الحرية)
"إسكوا" 8.3 :ماليين عربي مهددون بالفقر جراء كورونا
لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا دعت الحكومات العربية إلى استجابة طارئة
وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي بسبب الفيروس
(وكالة األناضول)
 8.3ماليين عربي مهددون بالفقر جراء كورونا (العرب)
منظمة اإلسكوا :أكثر من  8مليون شخص في المنطقة العربية سيقعون في براثن الفقر بسبب كورونا
(الرأي العام)
"إسكوا" تحذّر من فقر  8ماليين عربي بسبب كورونا (وكالة سوا اإلخبارية)
سيكشف تقرير عن عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر في الدول العربية في عام  2020بسبب
فيروس كورونا (الناس والشرطة)
تقرير يكشف عدد من سيقع بالفقر في الدول العربية العام  2020بسبب فيروس كورونا (لوما زوما)
األمم المتحدة ترصد آثار “كورونا” على الدول العربية ..تفاقم الفقر والبطالة (السوريّة)
لجنة إسكوا تحذر من ارتفاع عدد الفقراء جراء انتشار فيروس كورونا (سبأ نت)
إسكوا  :كورونا سيتسبب في فقر  8.3مليون عربي (صحيفة ليبيا شاملة)
بسبب كورونا...الفقر يهدد  8ماليين عربي (سما األردن)
ESCWA: Covid-19 to Plunge 8.3 Million People in The Arab region Into
)Poverty (Al Bawaba
)8.3m will fall into poverty in the Arab region (Trade Arabia
)U.N. Delivers Food to Gaza Homes in Coronavirus Crisis (Hamodia
)World faces food crisis in wake of coronavirus: agencies (New Age World
UN says COVID-19 to plunge 8.3m more into poverty in Arab region
)(NNN

)Virus to plunge 8mn into poverty in Arab world: UN (TBS News
Virus to plunge 8mn into poverty in the Arab world, Warns UN (Press
)Reader
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خالد أبو اسماعيل :من المتوقع ان تتفاقم االزمة الحالية والوضع االقتصادي في لبنان (مقابلة على
صوت لبنان)
(اسكوا) تحذر من تزايد اعداد الفقراء بالمنطقة العربية بسبب (كورونا) (كونا)
"كورونا" يُهدِّد بإفقار  8ماليين عربي (ليبانون ديبايت)
بسبب كورونا 8 ..ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر (تلفزيون السومريّة)
دراسة جديدة لإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب كورونا (الكلمة
أونالين)
دراسة جديدة لإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا
(وزارة اإلعالم اللبنانية)
اإلسكوا :فيروس #كورونا سيفقر أكثر من  8ماليين شخص في المنطقة العربية (مصدر ديبلوماسي)
االسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا (صوت لبنان)
اإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب كورونا (ليبانون فايلز)
األمم المتحدة :أكثر من  8ماليين عربي مهددون بالفقر بسبب كورونا (األنباط)
إسكوا تتوقع أن تلقي كورونا بـ 8.3ماليين عربي آخرين في براثن الفقر (الشروق)
«كوفيد  8.3 ...»19 -مليون عربي مهدّدون بالفقر (الراي ميديا)
اإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر بالمنطقة العربية بسبب فيروس كورونا (الغد)
اإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون فى شباك الفقر بالمنطقة العربية (لحظة نيوز)
اإلسكوا 8.3 :مليون سيقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب كورونا (بوابة أخبار اليوم)
دراسة أممية تتوقع ارتفاع عدد الفقراء في المنطقة العربية بـ 8.3مليون شخص بسبب تداعيات
كورونا (شبكة الصين)
"إسكوا" 8.3 :ماليين عربي مهددون بالفقر جراء كورونا (الموقع بوست)
"إسكوا" 8,3 :مليون عربي مهددون بالفقر جراء وباء كورونا (صحيفة البدع)
اإلسكوا 8.3 :مليون سيقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب كورونا (أخبار اليوم)
 8ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر بسبب كورونا (وكالة العهد نيوز)
بسبب كورونا 8 ..ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر (قناة الغدير الفضائية)
بسبب كورونا ..الفقر يهدد بإضافة  8ماليين عربي إلى قائمته (سكاي نيوز عربية)
األمم المتحدة 8 :ماليين عربي مهددون بالفقر جراء «كورونا» (صحيفة الشرق األوسط)
بسبب كورونا 8 ..ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر (هذا اليوم)
أزمة غذائية عالمية بسبب كورونا (أم تي في)
كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر ( RTعربي)
دراسة جديدة لإلسكوا 8.3:ماليين عربي يقعون في شباك الفقر بسبب كورونا (الوفد)
فيروس كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر (مصر اليوم)

األمم المتحدة :كورونا يهدد  8.3مليون عربي بالفقر -الفيروس يهدد بخسارة أكثر من  1.7مليون
وظيفة في العالم العربي (العربية)
األمم المتحدة تنذر بكارثة 8.3..مليون عربي مهددون بهذا األمر بسبب كورونا (الشبكة العربية)
وباء كورونا يهدد أكثر من  8ماليين عربي بالفقر (مونت كارلو الدولية)
"إسكوا"" :كورونا" يُهدد  8ماليين عربي بالفقر (موقع أم تي في)
"إسكوا" :كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر (مصراوي)
األمم المتحدة :كورونا يهدد  8.3مليون عربي بالفقر (أخبار العراق)
األمم المتحدة :كورونا يهدد  8.3مليون عربي بالفقر (الزوراء)
فيروس كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر (الصحيفة)
األمم المتحدة :كورونا يهدد  8.3مليون عربي بالفقر بالبلدي (بالبلدي)
كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر (اليمن )360
«كورونا» يهدد  8.3مليون عربي مهددون بالفقر (الجريدة)
"إسكوا" :أكثر من  8ماليين في العالم العربي سيقعون في براثن الفقر بسبب كورونا (يني سفاك)
إسكوا تتوقع أن تلقي كورونا بـ 8.3ماليين عربي آخرين في براثن الفقر (صدي أونالين)
Coronavirus pandemic to push 8 million into poverty in Arab world, UN
)says (Daily Sabah
Coronavirus pandemic threatens to plunge millions in Arab region into
)poverty and food insecurity (UN News
Coronavirus to plunge 8 million into poverty in the Arab world, says UN (Al
)Araby

تسجل نقصا ً في األغذية وغيابا ً للحماية
الكورونا يرفع عدد الفقراء الى  101مليون عربي المنطقة قد ِ
النهار
سيرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3ماليين شخص إضافي في براثن الفقر ،وذلك وفق
دراسة جديدة صدرت امس عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (اإلسكوا) حول آثار
ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بنحو
فيروس كورونا .ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
مليوني شخص.
ومع التقديرات الجديدة ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
واعتبرت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي انه "ستكون عواقب شديدة لهذه األزمة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي م ّمن ال يستفيدون
ّ
من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
و ُتوقع أن يطاول غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم
الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي الوباء .كما
يمكن أن ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من البلدان العربية
بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
في الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية نحو  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية واهدارها ،علما ان
الحدّ من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
وشددت دشتي على انه"ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها
من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
المعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
للمخاطر".
هذا وكانت األمينة التنفيذية لإلسكوا دعت في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي
المعرضة للخطر.
للتضامن االجتماعي يدعم البلدان العربية
ّ
ِ
أثر سلبي على فرص العمل ،والدخل،
ويتو َّقع أن يكون للتباطؤ االقتصادي الناجم عن وباء كورونا العالمي ٌ
واألعمال التجارية ،وتدفق التحويالت المالية في المنطقة العربية ،مما سيؤدي إلى تقلّص الطبقة المتوسطة
المعرضة للمخاطر ،وال سيما
عواقب هذه األزمة شديدة ً على الفئات
الدخل في المنطقة .ويمكن أن تكون
ُ
ّ
النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية
االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة .وما يفاقم هذا التحدي هو غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية،
وتطبيق نُ ُ
ظم الحماية االجتماعية غير الشاملة للجميع في بعض البلدان العربية .ويُتوقَّع أن يؤدي التراجع
االقتصادي إلى زيادة مستويات انعدام األمن الغذائي في المنطقة ،وال سيما لدى الفقراء .ويعاني حوالى 50
مليون شخص حاليا ً من نقص التغذية في المنطقة العربية .ونتيجةً لتزايد الفقر ،يمكن أن يعاني  1.9مليون

شخص إضافي من نقص التغذية .ومع إغالق المدارس في بلدان عدة ،توقّفت برامج التغذية المدرسية التي
تسهم إلى حد بعيد في تحقيق األمن الغذائي لألطفال.
وتنفق المنطقة العربية حوالي  110مليارات دوالر على الواردات الغذائية ،أي نحو  4في المئة من ناتجها
المحلي اإلجمالي.
المستوردة.
وتأتي أكثر من  50في المئة من السعرات الحرارية المستهلَكة في المنطقة العربية من األغذية
َ
والقمح هو الحب الرئيسي المستهلَك في المنطقة ،حيث يبلغ نصيب الفرد من استهالك القمح حوالي 127
كيلوغراما ً في السنة ،غير أن  65في المئة من كميات القمح المستهلَكة تُستورد من األسواق الخارجية.
واألرز نوعٌ رئيسي آخر من الحبوب المستهلَكة ،والمنطقة مستوردة صافية له .وتمثل كميات القمح واألرز،
مجتمعةً ،نحو  11مليار دوالر من العجز التجاري في المنطقة.
تسجل المنطقة العربية نقصا ً في األغذية وارتفاعا ً حادا ً في األسعار إذا طال أمد وباء كورونا العالمي
قد ِ
وتسبّب بتعطيل اإلمدادات الغذائية العالمية .فتفشي الوباء لفترة طويلة في جميع أنحاء العالم يمكن أن ّ
يعطل
سالسل اإلمداد العالمية ،وإنتاج األغذية ونقلها وتوزيعها .وسيؤدي هذا الوضع إلى انخفاض الصادرات
الغذائية بسبب إفراط البلدان المنتِجة لألغذية في تخزين منتجاتها الغذائية .وسيؤثر ذلك على األمن الغذائي في
العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية ،وال سيما األغذية األساسية والغنية
بالبروتينات.
ويهدد وباء كورونا  55مليون شخص ممن هم بحاجة إلى المعونة اإلنسانية في المنطقة العربية ،من بينهم
مشرد قسرا ً (من الجئين ونازحين داخلياً) ،ويعاني نحو  16مليون شخص منهم انعدام األمن
نحو  26مليون
ّ
الغذائي بدرجة متوسطة إلى حادة.
تدابير وطنية على مستوى السياسات
ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن
الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا:
1تعزيز الحماية االجتماعية من خالل توسيع نطاق تغطية النُ ُظم ذات الصلة ،بما في ذلك التحويالت النقدية،
والمعونة الغذائية ،واستحقاقات البطالة ،واإلجازات المرضية المدفوعة األجر ،لفترة موقتة تراوح بين ثالثة
المعرضين للمخاطر.
وستة أشهر لدعم الفقراء واألشخاص
ّ
2توسيع وزيادة فرص الحصول على الغذاء في إطار برامج القسائم الغذائية وبطاقات حصص اإلعاشةالمعرضين للمخاطر.
للسكان
ّ
3تأجيل سداد القروض الفردية والرهون العقارية ،وتعليق الرسوم الحكومية مؤقتاً ،وتوفير اإلعفاءالضريبي للمحتاجين من أجل حماية الطبقة المتوسطة الدخل من الوقوع في الفقر.
4توفير الدعم االئتماني وقروض من دون فوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وللعاملين لحسابهم الخاصمن أجل تشجيع األعمال التجارية الصغيرة وحمايتها من الوقوع في الفقر.

5ضمان الوصول إلى المواد الغذائية األساسية والحاجات األساسية بأسعار معقولة ومن دون انقطاع ،عنطريق استيراد وتخزين كميات إضافية من المحاصيل األساسية االستراتيجية واإلمدادات الغذائية في األجل
القصير.
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6اتخاذ التدابير الالزمة لتوزيع األغذية بكفاءة وفعالية من أجل تيسير وصول الفئات األكثر عرضةًللمخاطر إلى الغذاء.
7وضع آليات لرصد أسعار المواد الغذائية بانتظام ،ومنع اإلفراط في التخزين والتالعب باألسعار لدعموالمعرضين للمخاطر؛
المستهلكين الفقراء
ّ
8ضمان استمرار اإلنتاج الزراعي وتوسيعه ،وال سيما في زراعة القمح والحبوب ،لمعالجة النقصالمحتمل في األغذية على الصعيد الوطني من خالل زيادة فرص الحصول على االئتمانات والقروض
الميسّرة ،وتيسير الحصول على مدخالت اإلنتاج ،واستئجار مساحات من األراضي العامة لزراعتها ،وإزالة
القيود على التجارة؛
9إتاحة االستثناءات في أنظمة العمل لتمديد ساعات العمل في المزارع وشركات تجهيز األغذية لزيادةاإلنتاج الغذائي؛
10تشجيع توصيل المشتريات إلى المنازل من دون اتصال بشري باستخدام التطبيقات اإللكترونية ،والعملآن معا ً إلبقاء الناس في منازلهم؛
على توصيل الوجبات الجاهزة ومشتريات البقالة في ٍ
11تشجيع تغيير السلوك ،وترشيد االستهالك ،وتحسين مرافق التخزين ،وتشجيع الناس على الحد من فقداناألغذية وهدرها.
صص للطوارئ برعاية القطاع الخاص لدعم اإلجراءات التي تتخذها الحكومة في
12إنشاء صندوق مخ ّتعزيز الحماية االجتماعية وضمان األمن الغذائي؛
13تشجيع الشركات الكبيرة على الحد من تسريح العمال وإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سالسلالقيمة الخاصة بها من أجل حماية وظائف العمال ودخلهم ،ورياديي األعمال ،والطبقة المتوسطة الدخل؛
14التوصية بأن تَمنح المصارف الخاصة إعفاءا ٍت من دفع الفوائد أثناء األزمة ،وأن تُوقف مؤقتا ً تحصيل
رؤوس األموال األصلية للقروض من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن العاملين لحسابهم الخاص حتى
تتمكن المشاريع التجارية الصغيرة والمهنيون من تح ُّمل الصدمة االقتصادية.
تدابير إقليمية على مستوى السياسات
ال بد من أن تكون االستجابة اإلقليمية لحاالت الطوارئ داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات
المعرضين للمخاطر من أثر وباء كورونا.
لحماية الفقراء واألشخاص
ّ

المعرضة
1الحكومات العربية مدعوة ٌ إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي يدعم البلدانّ
للمخاطر ،بما فيها البلدان العربية األقل نمواً .وينبغي أن يكون هذا الصندوق موجّها ً للفقراء واألشخاص
المعرضين للمخاطر ،وأن يكفل االستجابة السريعة ،ويوفّر اإلغاثة في حاالت نقص األغذية أو الطوارئ
ّ
ً
الصحية .ويمكن أن تعلن الحكومات العربية ،مثال ،تحويل الزكاة الدينية المدفوعة في هذا العام ،سواء زكاة
الفطر أو زكاة المال ،إلى هذا الصندوق؛
2ال بد من أن تتخذ الحكومات العربية إجراءات منسّقة إلزالة جميع القيود على الواردات والصادرات ،والسيما األغذية ،والمنتجات الطبية ،والمدخالت الالزمة للصناعات المنتِجة للسلع األساسية .وينبغي أن تنظر
الحكومات العربية في إزالة جميع الحواجز المتبقية أمام تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية من أجل تعزيز
التبادل التجاري داخل المنطقة؛
3الحكومات العربية مدعوة الى التنسيق لضمان استمرار تدفق الموارد والخدمات اللوجستية عبر الحدود،والسيما السلع األساسية ،مثل اإلمدادات الطبية والمواد الغذائية .وهي مدعوة أيضا ً إلى إبداء درجة قصوى
من المرونة في ما يتعلق بتفسير قواعد القيادة وااللتزام بالقيود المفروضة؛ وإلى تعميم التغييرات المدخلة
على إجراءات سير المركبات بانتظام ،السيما في المناطق الخاضعة للحجر الصحي؛ وإلى تشجيع االلتزام
بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة للنقل البري الدولي للبضائع لضمان سالسة حركة السلع؛ وإعطاء األولوية
إلمدادات األدوية والمواد الغذائية؛
سبُل توفير المعونة
4الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني والجهات المانحة في المنطقة مدعوة ٌ إلى مراجعة ُالغذائية من أجل التكيُّف مع الديناميات السوقية واللوجستية التي ُوضعت حديثاً ،وتحديد الممرات اآلمنة لتقديم
المعونة الغذائية إلى البلدان التي تشهد صراعات .وينبغي رفع العقوبات المفروضة على عدة بلدان عربية
سبُل
والحصار المفروض على قطاع غزة ،وعدم فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافحة الوباء وحماية ُ
العيش؛
5الدعوة إلى وضع "مدونة قواعد سلوك" بشأن ممارسات التخزين العامة ،وإعادة النظر في اإلعالنالوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية بهذا الشأن .وينبغي تنفيذ "بند السالم" لمنظمة التجارة العالمية
بشأن ممارسات التخزين العامة على نحو ال يعرقل التجارة ،وال يؤثر على أسعار األغذية ،وال يهدد األمن
الغذائي لبلدان أخرى .وال بد من أن ترصد منظمة التجارة العالمية المعلومات المتعلقة ببرامج التخزين العامة
المختلفة وأن تنشرها في الوقت المناسب ،وأن تتخذ اإلجراءات المالئمة في ضوء هذه المعلومات؛
المستوردة الصافية لألغذية من القيود التي يفرضها
6الدعوة إلى اتخاذ قرار سريع بإعفاء الدول العربيةِ
وموردوها على تصدير المواد الغذائية؛
منتجو األغذية
ّ
7ينبغي أن تنسّق الحكومات في جميع بلدان المنطقة إجراءاتها لتفعيل الصندوق العربي لألمن الغذائي،المقترح بموجب قرار صادر عن جامعة الدول العربية ،وذلك بدعم من مختلف صناديق التنمية العربية.
ويهدف الصندوق حصرا ً إلى توفير اإلغاثة في حاالت نقص األغذية أو في حاالت الطوارئ المشابهة لوباء
كورونا ،وضمان االستجابة السريعة على المستوى اإلقليمي.

صندوق النقد يبتّ المساعدات لمواجهة "كورونا" خالل أيام ...فهل يستفيد لبنان؟
النهار
يضع صندوق النقد الدولي كل إمكاناته التمويلية لمواجهة تبعات فيروس "كورونا" على االقتصادات العالمية،
إذ يستعد الستخدام قدراته المالية البالغة تريليون دوالر لدعم البلدان األعضاء فيه ،ومن ضمنها الدول العربية
التي تقدمت بطلبات للحصول على مساعدة الصندوق ومنها لبنان.
وعلى رغم أن األثر الصحي األكبر للفيروس كان في االقتصادات المتقدمة ،فإن األسواق الناشئة والبلدان
النامية ،وخصوصا البلدان ذات الدخل المنخفض ،ستتضرر من تبعات "كورونا" .وتشير تقديرات صندوق
النقد الى حاجات مالية بقيمة  2.5تريليوني دوالر لألسواق الناشئة في وقت يتوقع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ان تتعرض الدول النامية لخسائر بأكثر من  220مليار دوالر نتيجة تفشي الفيروس .أما اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" التي توقعت ان تخسر المنطقة العربية  1.7مليون وظيفة
بسبب "كورونا" مع تراجع ناتجها المحلي بما ال يقل عن  42مليار دوالر بالحد االدنى ،فتوقعت ان يرتفع
عدد الفقراء في المنطقة العربية بأكثر من  8ماليين ليتخطى عددهم  101مليون عربي فقير منهم  52مليونا
يعانون من نقص التغذية.
لبنان الذي يرزح تحت أزمة مالية واقتصادية طاحنة يعمل ليل نهار للخروج بخطة إنقاذية أخذ خالل إعدادها
بالمشورة التقنية لصندوق النقد الدولي ،حيث يتم وضع اللمسات االخيرة عليها بعد إدخال تعديالت نتيجة
انتشار فيروس "كورونا" وتبعاته المرتقبة ،ما دفع اللجنة المكلفة صوغ هذه الخطة الى اعادة درس بعض
مضامين الخطة وتقويمها لتتناسب مع االوضاع التي استجدت في االسابيع األخيرة .وتؤكد مصادر وزارية
ان الحكومة ستعمل على اعالن تفاصيل هذه الخطة بحلول منتصف نيسان الجاري التزاما منها لمهلة الـ 100
يوم التي تعهدتها في بيانها الوزاري.
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على خط مواز ،تتابع وزارة المال الطلب الرسمي الذي قدمه لبنان الى إدارة صندوق النقد للحصول على
مساعدة مالية طارئة لمواجهة "كوفيد ."19-كما ان أكثر من  85دولة تقدمت بطلبات لالفادة من مساعدات
الصندوق ،منها  14دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى .وتشير المعلومات الى ان
المجلس التنفيذي للصندوق سيبت الطلبات في نهاية االسبوع المقبل بعد درسها ومراجعة السلطات المالية
المختصة في كل دولة .وكان وزير المال غازي وزني قد اتصل بمدير صندوق النقد في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور للبحث في إمكان استفادة لبنان من الدعم في هذه الظروف .وهذا الطلب
نقله ازعور الى إدارة الصندوق لبته خالل االيام المقبلة .وتشدد مصادر وزارة المال على ان أي مساعدة قد
يحصل عليها لبنان لمواجهة "كورونا" ليس لها اي عالقة بأي مساعدة مالية يمكن ان تحصل عليها في إطار
خطة االنقاذ المالي التي قد تطلبها الحكومة اللبنانية من صندوق النقد .فلبنان دولة مساهمة في الصندوق
ويستفيد من هذا النوع من المساعدات .أما بالنسبة الى حجم االموال او القروض الميسرة التي يمكن لبنان
االفادة منها من صندوق النقد من خالل طلب المساعدة لمواجهة أزمة "كورونا" االقتصادية واالجتماعية،
فهذا ما ستحدده إدارة الصندوق في حال الموافقة على طلب لبنان ،مع االخذ في االعتبار عوامل عدة ،منها
حجم مساهمة لبنان في الصندوق وانتشار الفيروس والوضع المالي واالقتصادي للبالد ،وذلك في إطار اآللية

التي وضعها الصندوق .غير أن عائقا ً أساسيا ً قد يواجه طلب لبنان هذا النوع من المساعدة في هذه الظروف.
فتأمين صندوق النقد المساعدات للدول التي تقدمت بطلبات ،يستوجب أن يكون هناك عجز في موازنتها وفي
ميزان المدفوعات ،وهذا ما يعانيه لبنان وال مشكلة إطالقا على هذا الصعيد ،وإنما على الدولة ايضا ان تكون
قادرة على سداد التزاماتها .فأي أموال قد تحصل عليها ما هي إال قروض ،وإن كانت طويلة االمد أو بفائدة
معدومة او ميسّرة .أما لبنان فقد أعلن تعثّره قبل اسابيع بعد تعليقه تسديد مستحقاته بالعمالت االجنبية ،لتبقى
الكلمة الفصل إلدارة الصندوق في ما يتعلق بالموافقة على دعم لبنان في هذه الظروف ،وخصوصا ان
الصندوق إنخرط في الخطة االقتصادية االنقاذية التي يعمل عليها لبنان من باب الدعم التقني.

الحكومة باقية ...وبديلها الفوضى
فقرة عن تقرير اإلسكوا -النهار
ح ّل وباء الكورونا بردا ً وسالما ً على حكومة الرئيس حسان دياب .في االرقام الكورونية ،لبنان من افضل
الدول في التصدي للوباء ،ونظامه الصحي اثبت جدارة كبيرة عندما تهاوت االنظمة االوروبية واالميركية
امام هول الكارثة .وعسى أال يقع نظامنا في التجربة اذا ما تفاقم انتشار الوباء بعد انتهاء فترة الحجر الصحي
الممددة والتي ربما ستمدد الحقا الى حين .وال يُسأل الرئيس دياب حاليا عن الوضعين االقتصادي والمالي في
لبنان ،في خضم االزمات العالمية واالرقام المخيفة التي تظهرها التقارير العالمية والعربية لما بعد مرحلة
الوباء .فلبنان ليس ،ولن يكون ،افضل من اقتصادات دول كبرى وعريقة كايطاليا مثال .وقد صرحت امس
كبيرة االقتصاديين في بنك االستثمار االوروبي ديبورا ريفولتال بان االقتصاد العالمي يواجه صدمة غير
مسبوقة وان مراجعة بيانات مؤشرات اإلقتصاد الكلي اإلسبوعية كشفت عن تداعيات اقتصادية سلبية كبيرة
وركود عالمي يوازي في أثره أو يفوق األزمة اإلقتصادية العالمية التي حدثت عام  2009-2008ولمدة
زمنية يصعب تقديرها في الوقت الحاضر.
واورد تقرير صادر عن "االسكوا" (نشرته "النهار" امس) ان عدد الفقراء في المنطقة العربية سيرتفع مع
وقوع  8.3ماليين شخص إضافي في براثن الفقر ،ليصبح  101.4مليون شخص في المنطقة في ِعداد
الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية نحو  52مليونا .ويهدد وباء كورونا  55مليون شخص
مشرد قسرا ً (من الجئين
ممن هم بحاجة إلى المعونة اإلنسانية في المنطقة العربية ،من بينهم نحو  26مليون
ّ
ونازحين داخلياً) ،ويعاني نحو  16مليون شخص منهم انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة إلى حادة.
امام هذا الواقع المستجد ،ال تجد حكومة "مواجهة التحديات" حرجا ً في االعالن عن واقع أليم ،خصوصا انه
ليس من صنيعتها ،بل نتيجة تراكمات لها اسبابها المتشابكة.
وقد كشفت امس جلسة مجلس الوزراء بخصوص التعيينات عن عقم الطبقة السياسية التي لم تدرك ،وال تريد
االعتراف بالمتغيرات الحاصلة ،وال تريد تغيير ادائها السيىء ،فالتعطيل لم يكن للحظة مبدئياً ،ومثله
االعتراض ،وانما لضمان تقاسم الحصص ،كما باالمس ،من دون تغيير .ويحاول عدد من السياسيين وقف
عقارب الساعة ،او اعادتها الى الوراء ،للبقاء تحت المظلة نفسها ،وعلى البساط نفسه ،خوفا من ان يؤدي
سحبه من تحت أرجل فريق ،الى وقوع الجميع دفعة واحدة.

سر دخول  8.3مليون شخص بالبلدان العربية فى تعداد الفقراء
صوت األمة
إنه وباء بدرجة "مهندس " ..أعاد رسم خرائط العالم ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب ،بل واجتماعيا أيضا،
فها هى فئات تحل محل األخرى  ،والبعض يدخل فئة جديدة  ،وفى البلدان العربية حيث قطاع ليس بقليل م
نالسكان يعانى بسبب الحروب والصراعات وما يتبعها من نزوح وتشرد  ،وفقدان عدد كبير لوظائفهم .
هذا ما تنبئنا به دراسة جديدة عن اإلسكوا وهى لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا
اإلسكوا حول آثار وباء كورونا  ،أن عدد الفقراء في المنطقة العربية يزداد  8.3مليون شخص إضافيا
ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية
يقعون في براثن الفقر ،ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
بحوالي مليوني شخص .وفق بيان صحفى.
52يعانون نقص الغذاء
ومع تقديرات اللجنة ،سيصنّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد
الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
ومن جانبها قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتى ،أنه ستكون هناك عواقب لهذه األزمة
شديدة على الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير
النظامي ممن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
ويُتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم
الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي الوباء .كما
يمكن أن ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي فيالعديد من البلدان العربية
بسبب اعتمادها الكبيرعلى الواردات الغذائية.
وفي الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها،فالحد
من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يقل عن  20مليار دوالر،
ويُمكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
https://youtu.be/pn2Z04aOAOM
وأضافت دشتي ،أنه البد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
المعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
للمخاطر".
الدعوة إلنشاء صندوق إقليمى

هذا وكانت األمينة التنفيذية لإلسكوا قد دعت في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي
المعرضة للخطر .فى سياق موجز صادر عن اإلسكوا سلّط
للتضامن االجتماعي يدعم البلدان العربية
ّ
ِ
جراء فيروس كورونا.
من
العربية
المنطقة
ستتكبدها
التي
االقتصادية
سائر
الخ
أبرز
على
الضوء
ّ
وأضافت ،أن هذا العقد الذى عزمنا على أنه سيكون عقدا ً للعمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة ،والذى
لم يتم شهره الثالث بعد ،باغته وباء قلب العالم والمنطقة العربية رأسا ً على عقب.
وحول االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمي قالت ،إن كورونا تمثل تهديدا
صحيا بعثر أولوياتنا ،فأصبحنا بين ليل ٍة وضحاها ال نعتزم سوى العمل العاجل إلنقاذ األرواح ،وإصالح
سبل العيش ،والتخفيف من التداعيات االجتماعية واالقتصادية لوباء كورونا العالمي.

بلدان عربية تحت وطأة الصراعات

وأشارت إلى أن هذا الوباء الفتاك ينتشر فى العالم بأسره وعدة بلدان عربية ترزح بالفعل تحت وطأة
الصراعات .ومن أجل تلك البلدان أطلق نداء" لنعمل معاً ،منذ هذه اللحظة ،لتكون سنة  2020عام السالم
في المنطقة العربية" .وفي سبيل ذلك ،أدعو جميع الجهات اإلقليمية المعنية ،والمجتمع الدولي ،إلى اإلعالن
سالم عادل ودائم.
عن هُدنة إنسانية فورية ،وبذل جهود حثيثة لبناء
ٍ
وأكدت أنه يجب رفع الحصار عن قطاع غزة ،ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان العربية،
سبُ ِل العيش.
واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافح ِة وباء كورونا وحماية ُ
وتابعت ،أن ظروفنا اليوم استثنائية ،تستدعي استجابة استثنائية متكاملة محورها اإلنسان ،ورفاهه،
والتضامن معه أمام خطورة وباء كورونا ،وآثاره التي تحدث مزيدا ً من الخراب كل يوم ،قد يبدو أن أي
استجابة نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات.تلك تحديات جسيمة بال شك ،لكن عزيمتنا أقوى .فلنعمل
معاً ،فوراً ،إلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح ،وإلعادة ترتيب أولوياتنا ،ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان
ْ
العربي.لنعمل معا ً كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم ،فذلك واجبنا اإلنساني ،وسبيلُنا إلى
التنمية المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً.

ما العمل؟ -عبد اللطيف المناوي
المصري اليوم
القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية للمواجهة االقتصادية لتداعيات انتشار فيروس كورونا ،من شأنها
إعطاء المزيد من الحصانة للوضع االقتصادى للدولة ،وكذلك عدد من األفراد .يمكن القول إن الدولة
صنت جز ًءا من األنشطة االستثمارية.
حصنت -قدر استطاعتها -الوضع العام فى البورصة ،وكذلك ح ّ
أقدمت على قرارات من شأنها الحفاظ ،بقدر اإلمكان ،على مكتسبات ما تحقق فى مسألة العدالة االجتماعية.
ولكن ،ومع أهمية هذه القرارات فإن من المهم اإلشارة إلى تقرير لجنة األمم المتحدة االجتماعية
واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،توقعت أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين عربى إلى عداد الفقراء فى
المنطقة جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشرت اللجنة دراسة بعنوان «فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائى
فى المنطقة العربية» وقالت فيها إن عدد الفقراء سيرتفع فى المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون
شخص إضافى فى براثن الفقر.
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء
الدراسة اعتبرت أن عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
ّ
والشباب والشابات ،والعاملين فى القطاع غير النظامى ،م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية
وال من التأمين ضد البطالة.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا ،بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب بخسارة أكثر من
 1.7مليون وظيفة فى العالم العربى.
كذلك توقعت أن «يتراجع الناتج المحلى اإلجمالى للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر» هذا
العام ،على خلفية تراجع أسعار النفط والتداعيات االقتصادية الناجمة عن انتشار فى الفيروس فى المنطقة
العربية.
الدراسة شددت على أنه ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية
شعوبها من الوقوع فى براثن الفقر وانعدام األمن الغذائى نتيجة لتداعيات وباء كورونا.
فى ضوء هذه الدراسة ،واستكماالً لما بدأناه ،فإن الحكومة المصرية والقطاع الخاص البد أن يكونا
مستعدين لهذا الخلل المتوقع ،والذى قد يعقبه خلل اجتماعى أيضاً ،على اعتبار أن أكثر المتضررين من
فئة العمالة غير المنتظمة وغير المستقرة ،سواء فى القطاع الخاص ،أو فى القطاع الذى يسميه البعض
«من يعيشون اليوم بيومه».
المواطنون كذلك عليهم مسؤولية كبيرة ،حيث يجب أن يكونوا مستعدين لسيناريوهات غير متوقعة ،ربما
تكون سيئة ،نرجو أن تكون أقل سوءا ً مما تتوقعه إسكوا .لست متشائماً ،ولكن األزمة الحالية أكبر وأعظم
من أعتى وأقوى حكومات العالم ،ولذا علينا أن نفكر فى المستقبل ،حتى نتفادى التأثير الكبير.
والسر هنا يكمن فى خلق الصيغة الصحيحة ،أو لنقل النغمة الصحيحة ،بين الدولة التى تدير والقطاع
الخاص الذى به القطاع األكبر من العاملين فى مصر .لن ينجو أحد منفردًا.

االسكوا 8.3 :مليون شخص مهددين بالفقر في المنطقة العربية مع فقدان  1.7مليون وظيفة بسبب كورونا
نايلز ميديا
قدرت اللجنة االقتصادية لغرب اسيا االسكوا ان خسائر المنطقة العربية جراء تداعيات فيروس كورونا
ستصل الى فقدان  1.7مليون وظيفة ،كما ان  8.3مليون مهددين بالفقر لذلك دعت روال دشتي وكيلة
األمين العام لألمم المتحدةواألمينة التنفيذية لإلسكوا الى االستجابة اإلقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات
وباء كورونا العالمي و قالت انه تهديد غير مسبوق يحتاج تضامنا غير مسبوق .
و قالت دشتي ان هذا العقد الذي عزمنا على أنه سيكون عقدا ً للعمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة،
والذي لم يُت ّم شهره الثالث بعد ،باغتَه وبا ٌء قلَب العالم والمنطقة العربية رأسا ً على عقب.
وقالت دشتي لنعمل معاً ،لتكون سنة  2020عام السالم في المنطقة العربية .لذلك أدعو جميع الجهات
سالم
اإلقليمية المعنية ،والمجتمع الدولي ،إلى اإلعالن عن هُدنة إنسانية فورية ،وبذل جهود حثيثة لبناء
ٍ
عادل ودائم .يجب رفع الحصار عن قطاع غزة ،ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان العربية،
سبُ ِل العيش.
واالمتناع عن فرض أي قيود على المواد الالزمة لمكافح ِة وباء كورونا وحماية ُ
واضافت دشتي اننا سنخسر أرواحا ً ال تُقدَّر بث َمن ،وسنخسر وظائف تُقدّر بالماليين ،وسنخسر إيرادا ٍ
ت
والنازحين داخل
الفقر .ماليينُ الالجئين
باك
بمليارات الدوالرات .سيلتحق ماليينُ البشر بمن سبق ُهم إلى ِش ِ
ِ
ِ
بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات اإلنسانية .والنساء ،كما اعتَدن ،سيتح ّملن الوزر األكبر للعنف المتزايد
والمخاطر الصحية المتفاقمة .
غير مسبوق يستدعي
وتابعت :ليس هدفي تعداد أرقام مخيفة ،بل توجيه رسالة واضحة :وباء كورونا تهدي ٌد ُ
ي جهود نبذلها
غير مسبوق .واجبٌ علينا العمل ،فوراً ،للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته .أ ّ
تضا ُمنا ً َ
لتحقيق ذلك يجب أن تتمحور حول رفاه اإلنسان ،والعدالة االجتماعية ،وثقافتنا العربية :ثقافة التضامن
والعطاء التي هي سبيلُنا إلى منطق ٍة عربي ٍة تنعم باألمن والعدل واالزدهار.
للتضامن االجتماعي .صندوق
وانطالقا ً من ثقافتنا هذه ،ندعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي
ِ
يدعم البلدان العربية األقل نموا ً
والمعرضة للخطر ،ويضمن التعجي َل في االستجاب ِة الحتياجات الشعوب
ّ
العربية ،ويوفّر اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية .صندوق يمكن للحكومات
سبل عدّة ،من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا
العربية المساهَمة في تمويله ب ُ
الصندوق ،سوا َء كانت زكاةَ المال أو زكاء الفطر.

كذلك ،ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة .وينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية ،وكذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف،
النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه .فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية ،مما سيتيح لها
معالجة تداعيات وباء كورونا.
وقالت ّ
إن معالجة تداعيات هذا الوباء ال تستدعي استجابةً إقليمية فحسب ،بل استجابةً وطنيةً أيضاً.لقد بدأت
حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بك ّل ثناء .على هذا المسار ،ندعو الحكومات العربية إلى اتخاذ
تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتُستثمر في قدرته على البقاء .وينبغي أن تكون االستجابة للوباء
ّ
وتعزز نظم الحماية االجتماعية ،وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها
شاملة ومتكاملة :تؤازر المحتاجين،
من اإلفالس ،وتدفع عجلة االقتصاد .وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة ،ال سيما كبار السن
واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين ،وتضمن حصولهم على المواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية
في ك ّل الظروف وبأسعار معقولة .تلك تدابير حكومية ال ب ّد منها ،وال ب ّد من مشاركة القطاع الخاص فيها
لتزداد فعاليةً وكفاءة.
ظروفنا اليوم استثنائية ،تستدعي استجابةً استثنائية .استجابة متكاملة محورها اإلنسان ،ورفاهُه ،والتضامن
معه .أمام خطورة وباء كورونا ،وآثاره التي تُحدث مزيدا ً من الخراب كل يوم ،قد يبدو ّ
أن أي استجابة
نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات .تلك تحديات جسيمة بال شكّ ّ ،
لكن عزيمتنا أقوى .فلنعمل معاً ،فوراً،
أكبر عدد ممكن من األرواح ،وإلعادة ترتيب أولوياتنا ،ولنشر ثقافة حياة جديدة لإلنسان العربي.
إلنقاذ ِ
ُ
ْ
لنعمل معا ً كي نعيد لشعوبنا األمل بمستقبلهم والثقة بحكوماتهم ،فذلك واجبنا اإلنساني ،وسبيلنا إلى التنمية
المستدامة المنشودة التي ال تُهمل أحداً.

جائحة “كورونا” ..األمم المتحدة تتوقع  8.3ماليين شخص من الدول العربية سيصبحون فقراء و فقدان
 1.7مليون وظيفة
األول
الشك أن أزمة تفشي جائحة “كورونا” لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على مختلف دول العالم ،باإلضافة
إلى ماتسببت فيه من مآسي إنسانية صحية منذ اندالعها قبل أشهر.
وإذا كانت المجتمعات والدول الغربية ،والتي تسجل إلى حدود اليوم أكبر نسبة من اإلصابات والوفايات ،قد
تضررت كثيرا ً من الناحية االقتصادية وفقدت مائات اآلالف من مواطنين لوظائفهم ،فإن الدول المسماة
ب”العالم الثالث” ،تعيش على وقت أزمة حقيقية قد تؤدي إلى الكارثة ،نظرا ً لهشاشة اقتصاداتها ،بالرغم من
جميع اإلجراءات االجتماعية ،التي واكبت إجرائها مكافحة انتشار الجائحة.
وفي نفس السياق توقعت دراسة جديدة أصدرتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية“ ،اإلسكوا”،
قالت فيها أن  8.3ماليين شخص إضافي سيقع في براثن الفقر بالمنطقة “العربية” نتيجة انتشار جائحة
“كورونا” ،كما ستخسر المنطقة حوالي  1.7مليون وظيفة على األقل.
ومن جهتها قالت روال دشتي ،األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
“اإلسكوا” ،في حوار لعا نشرته موقع “أخبار األمم المتحدة”( ،قالت)  :إننا أمام “أزمة إنسان .أزمة مواطن.
أزمة معيشة”.
ودعت روال شيتي ،الناشطة النسائية والحقوقية باإلضافة إلى انها خبيرة اقتصادية ،الدول األعضاء في
“اإلسكوا” ،إلى “العمل معا في تعاضد وتضامن من أجل تخطي هذه المحنة بأقل خسائر بشرية ممكنة”،
مشيرة إلى “الضرورة التفكير من اآلن بما بعد أزمة كورونا”.
وتابعت ذات المتحدثة “نحن نتكلم عن فئات من المجتمع وأصحاب المشاريع الصغيرة ،بما في ذلك مشاريع
القطاع الرسمي وغير الرسمي التي تستحوذ أكثر من  % 85من العمالة في العالم العربي .دخل جميع هذه
الفئات سيتضرر كثيرا ،إذ كما نعلم ،هناك حظر تجول ،وإغالق للمحال التجارية وتعطيل لألنشطة
االقتصادية والخدماتية.
وقالت روال شيتي ،األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا“ ،اإلسكوا”” :
هذه الفئات ستتضرر كثيرا .في اإلسكوا نتوقع أن يضاف حوالي  8ماليين شخص إلى عدد الفقراء الحالي
في المنطقة العربية .كان هناك حوالي  93مليون مواطن فقير ،اليوم نتوقع أن يرتفع هذه الرقم -نتيجة أزمة
كورونا -ليصل إلى  101مليون شخص .كما أن الطبقة الوسطة بدأت لألسف باالنكماش .نرى ارتفاعا في
الفئات المستضعفة ،في منطقة تستعر فيه الحروب والنزاعات ،وهناك تداعيات كبيرة على الالجئين وعلى
البلدان التي تعاني من نزاعات والتي ال تتوفر فيها الظروف الصحية المناسبة لتقديم العالج”.

تقرير يكشف عدد من سيقع بالفقر في الدول العربية العام  2020بسبب فيروس كورونا
مجلة مباشر
قالت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في األمم المتحدة أو ما يُعرف باسم "إسكوا" ،إن  8.3مليون
شخص في الدول العربية سيدخلون بمستوى الفقر خالل العام  2020كنتيجة لآلثار المترتبة على انتشار
فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد".19-
ولفت تقرير اإلسكوا أيضا إلى أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية سيزداد بنحو مليوني شخص ،حيث
أنه ووفقا لـ"تقديرات اليوم ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء،
وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا".
ونقل التقرير على لسان األمينة التنفيذية لإلسكوا ،روال دشتي ،قولها" :ستكون عواقب هذه األزمة شديدة
على الفئات المع ّرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي
م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
المعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
للمخاطر".
وأبرزت االسكوا ملف الغذاء المهدور بالدول العربية ،قائلة" :تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر
سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر
المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير،
وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين التجارية".

أخبار العالم :ترف العزل المنزلي
نافذة على العالم
نافذة على العالم  -هذه ليست دعوة إلى عدم اتباع تدابير احتواء فيروس كورونا ،بما فيها العزل الذاتي في
المنازل ،وليست نداء إلى الخروج إلى الشوارع ،لكنها دعوة إلى التفكير في اآلخرين ،والترفع عن التنظير
والتعميم .
قلة هي الدول ،ولحسن حظها كما في اليمن الذي يعاني من ألف أزمة ،لم تُسجّل بعد إصابات .لكن ال توجد
دولة لن تطاولها تداعيات الوباء ،خصوصا ً االقتصادية .قدرة هذه الدول على تخطي اآلثار لن تكون في
المستوى نفسه .بعضها قادر على ضخ مليارات إلنقاذ االقتصاد ،وبعضها الماليين ،دول أخرى غارقة في
ديونها ،ج ّل ما ستتمكن من فعله هو التكيف مع التداعيات.
ينطبق الحال نفسه ،ولكن على نحو أشد قسوة ،على المواطنين في العالم .تتفاوت في كل المجتمعات مستويات
الصمود .هناك من لم تصل إليه التداعيات بعد .ال يزال يعمل ،لو من المنزل ،يستلم راتبه ،يتم ّكن من دفع
إيجار منزله ،وفواتيره ،وشراء احتياجاته ،وحتى طلبها عن بعد لتصل إلى باب بيته ،يعقمها ،يغسل يديه،
يجلس على الكنبة ،يختار ما يشاهده على التلفاز ،ويشعر بخطر أقل .ولكن ماذا عن اآلخرين الذين أغلقت
مصالحهم على صغرها .ج ّل هؤالء ،كما في لبنان مثاال ،يعيشون على دخلهم اليومي .سواء كانوا من سائقي
سيارات األجرة ،أو من الباعة الجوالين ،أو من أصحاب المحالت الصغيرة .ينفقون على مأكلهم ومشربهم
مما يبيعون ،وما يوفرونه يذهب إلى سداد قروضهم .يحيون يوما ً بيوم .لو فتحت خزائن مطبخهم أو ثالجاتهم
يتسولوا قوتهم ،وأن يعيشوا على صندوق اإلعاشة
ال يتوفر فيها شيء للغد .يراد لهم أن يُتركوا لمصائرهم ،أن
ّ
(بضع معلبات وأكياس المعكرونة والبقوليات) .وعندما يخرجون إلى الشوارع بحثا ً عن رزقهم ،أو ينادون
بإجراءات تنقذهم من العوز ،ترصدهم العيون وأبواق بعضهم بالشتائم ،أو وصمهم بالالمباالة واالستهتار.
تحرض عليهم ،وتفتح الهواء إلعالميين هم أقرب إلى مخبرين،
حتى أن وسائل إعالم أصبحت ،بوقاحةّ ،
وأطباء وسياسيين يدعون بغباء إلى اعتماد النموذج الصيني القمعي ،إلجبار المواطنين على عدم الخروج من
المنزل.
تحميل وزر عدم السماح بالقضاء على الوباء لهذه الطبقة استغباء .المسؤولية على الحكومات وحدها ال غير.
عندما تطلب الدول من مواطنيها التزام المنازل ،وال تؤ ّمن لهم الغذاء ،هي المسؤولة .عندما تسمح للمصارف
بنهب أموال صغار المودعين هي ال ُمالمة .عندما تترك للتجار فرصة التالعب باألسعار ومضاعفتها مرات
ومرات هي من يجب أن توجّه إليها أصابع االتهام .أما المواطنون الذين ينتمون لهذه الطبقة فليسوا سوى
ضحايا .مستقبلهم قاتم ،وخياراتهم ضيقة .ال يالمون ألنهم قد يموتون من الجوع ،ال من التخمة.
أصدرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،أول من أمس األربعاء ،دراسة
حول آثار فيروس كورونا ،ملخصه أن "عدد الفقراء في المنطقة العربية سيزداد مع وقوع  8.3ماليين
شخص إضافي في براثن الفقر" .وبحسب تقديراتها ،فإنه سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في
المنطقة في عداد الفقراء ،في حين سيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليوناً .وهؤالء

الذين يصنفون بأنهم الفئات األكثر عرضة للمخاطر سيفتقرون إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي الوباء.
أما التوصيات فتبدأ من تعزيز الحماية االجتماعية ،بما في ذلك التحويالت النقدية ،والمعونة الغذائية ،وال
تنتهي بتأجيل سداد القروض الفردية والرهون العقارية ،وتعليق الرسوم ،وتوفير اإلعفاء الضريبي للمحتاجين
من أجل حماية الطبقة متوسطة الدخل من الوقوع في الفقر .وهي إجراءاتٌ ال يمكن للمواطنين أن يتحملوا
مسؤوليتها ،بل الحكومات.

اإلسكوا" :كورونا" ستضيف للعالم العربي أكثر من  8مليون فقير
إفادة
أصدرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية“ ،اإلسكوا” ،دراسة جديدة تتناول فيها انعكاسات فيروس
كورونا على العالم ،اقتصاديا واجتماعيا ،حيث خلصت الى أن  8.3مليون شخص إضافي سيكون ضحية
للفقر بالعالم العربي ،الى جانب  93مليون فقير يوجد حاليا ،كما ستخسر المنطقة حوالي  1.7مليون وظيفة
على األقل.

وقالت روال دشتي ،األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،في حوار نشره
موقع “أخبار األمم المتحدة” إننا أمام أزمة إنسان .أزمة مواطن .أزمة معيشة .مشيرة الى ضرورة “التفكير
من اآلن بما بعد أزمة كورونا”.
وأضافت ان المشاريع الصغيرة ،والتي تشكل  85في المائة من العمالة في العالم العربي ،هي األكثر تضررا،
مع سريان إجراءات حظر التجول ،واغالق المحال التجارية ،وتعطيل األنشطة االقتصادية.

وأشارت المتحدثة الى خطورة ما سيصيب الطبقة المتوسطة ،والتي بدأت بالفعل االتجاه نحو االنكماش.

Making sure the poor do not go hungry
The Arab Weekly

Arab governments are scrambling to make sure there is food on the tablwe
for the unemployed, the poor and other vulnerable segments of society, which
risk being hit hard by the effects of the confinement measures required by the
fight against the coronavirus pandemic.
According to the United Nations Economic and Social Commission for
Western Asia (ESCWA), a regional organisation that includes 18 Arab
countries, the pandemic could push an additional 8.3 million people below
the poverty level. Two more million people will suffer from poor
nourishment.
There are, based on ESCWA estimates, already more than 101 million
individuals who can be considered poor and 52 million who are
undernourished in the Arab world.
They are introducing economic stimulus packages to limit the impact of the
global health crisis on enterprises and making sure they stay afloat.
With trade, travel, tourism and other service industries being drastically
curtailed, economic activity is slowing down.
Concern is that if companies go under, thousands of employees could join the
already bloated ranks of the jobless in the coming weeks and months.
Special attention will need to be devoted to people left without an income,
especially those living off the informal sector. Activities in the so-called
parallel market constitute 50% or more of economic activity in North Africa
and a few other parts of the Arab world.
Allocation of special subsidies and free distribution of food to needy
populations are one justified option.
Safeguarding food reserves against hoarding and preventing shortages will
also be needed to ensure the availability of basic staples and limit
speculation.

Many Arab leaders are legitimately trying to reassure their populations about
the availability of food reserves during the month of Ramadan, which starts at
the end of April, and beyond.
Some, like the United Arab Emirates, have enacted laws to secure food
supplies and monitor retailers’ stocks.
But this is a global issue and not just a regional concern.
There is wariness about the isolationist reflexes that the fear of shortages
even before any real shortages materialises.
“Uncertainty about food availability can spark a wave of export restrictions,
creating a shortage on the global market,” said the joint text by the UN’s
Food and Agriculture Organisation (FAO), the World Health Organisation
(WHO) and the World Trade Organisation (WTO).
“We must ensure that our response to COVID-19 does not unintentionally
create unwarranted shortages of essential items and exacerbate hunger and
malnutrition.”
Recent manifestations of unrest in such places as Lebanon and Tunisia show
the impact of the confinement measures on poorer sections of society.
US Secretary General Antonio Guterres has warned that the combined effect
of the pandemic and economic slowdown could lead to “enhanced instability,
enhanced unrest and enhanced conflict.”
Beyond such risks, helping offset the fallout of the pandemic on the poor and
vulnerable in the region is a collective responsibility of all Arab societies and
not just governments.

Coronavirus pandemic threatens to plunge millions in Arab region into
poverty and food insecurity
Modern Diplomacy

COVID-19 will be responsible for pushing a further 8.3 million people in the
Arab region into poverty, according to a new policy brief issued on
Wednesday by the United Nations Economic and Social Commission for
Western Asia (ESCWA).
And the pandemic could also bump up the number of undernourished people
there by some two million.
Current estimates show that there are some 101.4 million in the region who
already live in poverty, according to official criteria, and around 52 million
undernourished.
“The consequences of this crisis will be particularly severe on vulnerable
groups”, said ESCWA Executive Secretary, Rola Dashti, pointing especially
to “women and young adults, and those working in the informal sector who
have no access to social protection and unemployment insurance”.
Because of a high dependence on food imports within the Arab world, a
disruption in global medical supplies to deal with the pandemic, will also
have a severe impact on food security there, says ESCWA.
Meanwhile, in addition to food loss and waste, worth around $60 billion
annually across the region, the brief highlighted other likely economic losses,
due to knock-on effects of the virus.
What action can be taken to lessen the impact?
According to ESCWA, reducing food loss and waste by 50 per cent would
not only increase household income by some $20 billion, but also
significantly improve food availability, reduce food imports and improve the
balance of trade throughout the region.

Ms. Dashti encouraged Arab Governments to ensure “a swift emergency
response to protect their people from falling into poverty and food insecurity
owing to the impact of COVID-19”.
Last week, she called for the establishment of a regional social solidarity fund
to care for vulnerable countries.
“The regional emergency response must support national efforts and mobilize
resources and expertise to protect the poor and vulnerable”, concluded the
Executive Secretary.
At the same time, Khalid Abu-Ismail, Senior Economist at ESCWA,
highlighted four measures that can be taken to mitigate the crisis, beginning
with extending credit to small businesses and enterprises.
He also stressed the importance of building on social networks and expanding
on cash and other transfers to the poor and vulnerable and encouraged
countries to give “more access to the food insecure population” through the
existing voucher system.
Mr. Abu-Ismail also highlighted the importance of other initiatives such as
Arab Food Security Emergency Funds.
As one of five UN regional commissions, ESCWA supports inclusive and
sustainable economic and social development in Arab States and works on
enhancing regional integration.

د .روال دشتي حول تأثير كورونا على الدول العربية" :هذه أزمة إنسان .أزمة مواطن .أزمة معيشة" -
وللحكومات والمواطنين دور في الحل يبدأ بتضامن الجميع
مركز أنباء األمم المتحدة
بحسب دراسة جديدة لإلسكوا ،سيقع  8.3ماليين شخص إضافي في براثن الفقر بالمنطقة العربية نتيجة
انتشار كوفيد .19-كما ستخسر المنطقة حوالي  1.7مليون وظيفة على األقل .للوقوف على بينة من حجم
الخسائر وتداعيات فيروس كورونا على المنطقة العربية ،اتصلنا بالدكتورة روال دشتي ،األمينة التنفيذية للجنة
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،اإلسكوا ،وسألنها عن الوضع الحالي ،وما تقوم به اللجنة
األممية في سبيل تخفيف آثار األزمة على السكان والفئات المستضعفة.
الدكتورة روال ،وهي خبيرة اقتصادية ورائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين واإلصالح
الديمقراطي ،قالت لنا إننا أمام "أزمة إنسان .أزمة مواطن .أزمة معيشة" ،ودعت الدول األعضاء في
اإلسكوا إلى العمل معا في تعاضد وتضامن من أجل تخطي هذه المحنة بأقل خسائر بشرية ممكنة ،مشيرة إلى
الضرورة التفكير من اآلن بما "بعد أزمة كورونا".
تفاصيل المقابلة فيما يلي:
أخبار األمم المتحدة :بداية نرحب بك في هذا اللقاء الهاتفي للحديث عن آخر المستجدات فيما يتعلق
باستجابة اإلسكوا النتشار جائحة كوفيد .19-كما نعلم ،تنضوي تحت مظلة اإلسكوا ثماني عشرة دولة ،من
بينها سبع عشرة دولة أبلغت حتى اآلن عن حاالت مثبتة مخبريا إلصابات بفيروس كورونا! في ظل هذه
اإلصابات والتداعيات على القطاع الصحي ،كيف سيتأثر الوضع االقتصادي في المنطقة؟
الدكتورة روال دشتي :مرحبا وشكرا على االستضافة .ال شك أن موضوع كورونا ليس فقط أزمة صحية ،بل
أزمة إنسانية على جميع األصعدة سينتج عنها تداعيات اقتصادية دون شك .هذه األزمة أزمة إنسان .أزمة
مواطن .أزمة معيشة مواطن .من هذه النقطة ،يمكن أن نبدأ بالكالم عن حلول هذه األزمة .فاالقتصاد مبني
على الناس .وإذا كان اإلنسان هو المتضرر ،فسيتضرر بالتالي االقتصاد .نحن نتكلم عن فئات من المجتمع
وأصحاب المشاريع الصغيرة ،بما في ذلك مشاريع القطاع الرسمي وغير الرسمي التي تستحوذ أكثر من 85
 %من العمالة في العالم العربي .دخل جميع هذه الفئات سيتضرر كثيرا ،إذ كما نعلم ،هناك حظر تجول،
وإغالق للمحال التجارية وتعطيل لألنشطة االقتصادية والخدماتية.
هذه الفئات ستتضرر كثيرا .في اإلسكوا نتوقع أن يضاف حوالي  8ماليين شخص إلى عدد الفقراء الحالي في
المنطقة العربية .كان هناك حوالي  93مليون مواطن فقير ،اليوم نتوقع أن يرتفع هذه الرقم -نتيجة أزمة
كورونا -ليصل إلى  101مليون شخص .كما أن الطبقة الوسطة بدأت لألسف باالنكماش .نرى ارتفاعا في
الفئات المستضعفة ،في منطقة تستعر فيه الحروب والنزاعات ،وهناك تداعيات كبيرة على الالجئين وعلى
البلدان التي تعاني من نزاعات والتي ال تتوفر فيها الظروف الصحية المناسبة لتقديم العالج.
إذا ،قبل األزمة االقتصادية هناك أزمة صحية .نحن نتكلم عن القطاع الصحي الذي يعد جزءا كبيرا من
القطاع االقتصادي .هذا القطاع ليس مؤهال كفاية لمواجهة األزمة الصحية التي تعاني منها المنطقة .وإن شاء
هللا نتخطاها بأقل خسائر بشرية ممكنة .ولكن طبعا يجب التفكير بتداعيات ما بعد كورونا .ألن ما بعد كورونا

أزمة أخرى كبيرة على المنطقة العربية التي تعاني من تحديات كثيرة ،بما فيها البطالة التي ستزيد .إذ هناك
مليون وسبعمئة ألف شخص عامل ال يعمل إضافة إلى العاطلين عن العمل في المنطقة العربية .نحن نتكلم
أيضا عن اشتداد الفقر ،نتكلم عن دول إمكانياتها المادية لإلنفاق المطلوب محدودة .إذا ،نتكلم عن ديون ستزيد
على كاهل الدول التي بالتالي ستصبح أعباء على المواطنين .نتكلم عن المواطن ومعيشته التي ستتضرر .إذا،
اليوم هذه األزمة (كورونا) متشابكة ،متراكمة ،متعددة األطراف وعالجها يجب أن يكون عالجا شامال
.
متكامال
أخبار األمم المتحدة :إذا ما قارنّا هذه الخسائر بالخسائر التي ألمت بالمنطقة نتيجة األزمة العالمية المالية لعام
 ،2008هل هناك من تشابه في الوضع؟ أم ّ
أن الحجم والسياق مختلفان؟
الدكتورة روال دشتي :أزمة  2008كانت أزمة مالية ،انعكست على قطاعات اقتصادية .اليوم كورونا أزمة
إنسانيةـ تنعكس على القطاع االقتصادي الحقيقي الذي يؤثر بالتالي على القطاع المالي .هناك اختالف كبير
في الموضوع لهذا السبب نحن نتكلم على سياسات يجب أن توجه إلى المواطن ،إلى اإلنسان؛ لتعزز من
االستثمار في الحياة .اليوم ،يجب االستثمار في المواطن ،في معيشته ،في رفاهه.
هذه هي السياسات التحفيزية التي يجب على الحكومات أن تقدمها إلى اقتصاديها وشعبها وتوجهها إلى
المواطن ،إلى الفقير ،إلى الفئات المستضعفة ،إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ،إلى القطاع غير المنظم،
وغير المسجل؛ هؤالء الناس الذين ال يتمتعون بالحماية االجتماعية ،الذين يعملون يوميا ،الذين سيفقدون
العيش الكريم بعد تعطيل قطاع الخدمات .إذا ،هذه هي القطاعات األساسية اليوم التي نحتاج إلى تعزيزها،
وهي التي تدفع عجلة االقتصاد ألن اليوم أهم شيء هو أن نخفف الضرر على المواطن إذ إن كل مواطن يفكر
اليوم بكيفية الحصول على لقمة عيشه غدا .وبما أن الكثيرين سيخسرون دخلهم -الكثيرون من العالم العربي
اليوم سيخسرون دخلهم ،بالماليين -يجب أن يكون هناك سرعة في اتخاذ السياسات ألن الوقت ال يحتمل،
يجب أن نفكر اليوم بالسياسات قبل أن تنتهي أزمة كورونا.
أخبار األمم المتحدة :لقد دعت اإلسكوا مؤخرا الدول العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن
االجتماعي .خطوة هامة بالفعل في هذه المرحلة .كيف سيعمل هذا الصندوق على دعم اقتصادات دول
المنطقة في سياق هذه األزمة المستجدة؟
الدكتورة روال دشتي :نحن بالنسبة لنا ،هذه األزمة تتطلب تضامنا :تضامن بين المواطنين داخل البالد،
وتضامن بين الدول العربية .إذا ،عنوان الصندوق العريض هو التضامن .اليوم هناك دول ذات إمكانيات
مادية محدودة ،دول عليها قروض كثيرة وال تتحمل األعباء اإلضافية التي نتجت عن كورونا .لذلك نحث
على التضامن .تضامن البلدان العربية .تضامن اجتماعي ليساعد الدول التي ستعاني أكثر من غيرها جراء
فيروس كورونا ،وذلك لمساعدتها على تخفيف األعباء على الذين سينزلقون إلى هوة الفقر وتعزيز
االستثمارات في القطاع الصحي وخلق فرص العمل وإعادة فرص العمل إلى القطاعات التي تضررت في
المشروعات الصغيرة ..من هنا العنوان :التضامن االجتماعي ،هذا الصندوق الذي يجمع الدول العربية من
مبدأ التضامن ألننا نحتاج إلى هذا التضامن في هذا اإلطار .
أخبار األمم المتحدة :نعم دكتورة روال ،كلمة أخيرة منك :ما الذي تريدين قوله أو توجيهه لمستمعينا؟

الدكتورة روال دشتي :نعم للمواطن العربي دور كبير .فاليوم هناك هدر في الغذاء بحوالي  40مليار دوالر،
هدر في الطعام .فالمواطن العربي يهدر الطعام .ونتكلم عن حوالي مليوني مواطن عربي .هناك حوالي 50
مليون مواطن عربي من الذين يعانون من سوء التغذية.
فإذا خفف اليوم المواطن العربي من الهدر بحولي  ،٪50فنتكلم عن فرصة توفير  20مليار دوالر ،تُمكننا من
مساعدة المواطنين العرب الذين ال يمكنهم الحصول على التغذية .نتكلم عن تضامن الجميع- :المواطن
العربي ،يجب أن يعيد النظر في استهالكه.
الحكومات اليوم ،يجب أن توجه اإلجراءات التحفيزية االقتصادية إلى المواطن لتعزيز رفاهه واالستثمار فيحياة المواطن .
والدول العربية يجب أن تتضامن مع بعضها لتساعد بعضها في تخفيف األعباء الناتجة عن كوفيد. 19-أخبار األمم المتحدة :شكرا الدكتورة روال دشتي ،األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا ،اإلسكوا ..نتمنى لك وللعاملين في اإلسكوا ولجميع المستمعين دوام الصحة!
شكرا

منظمة االسكوا :وباء كورونا سيزيد عدد الفقراء بالعالم العربي بنسبة  %9إلى أكثر من  101مليون
شخص (تقرير )CNBC
توقعت منظمة االسكوا أن يرتفع عدد الفقراء بالعالم العربي بنسبة  %9ليصل إلى أكثر من  101مليون
شخص نتيجة اآلثار السلبية للتباطؤ االقتصادي الناجم عن وباء كورونا.
التفاصيل في هذا العرض مع نهى علي.

تقرير يكشف عدد من سيقع بالفقر في الدول العربية العام  2020بسبب فيروس كورونا
سي أن أن
قالت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في األمم المتحدة أو ما يُعرف باسم "إسكوا" ،إن  8.3مليون
شخص في الدول العربية سيدخلون بمستوى الفقر خالل العام  2020كنتيجة لآلثار المترتبة على انتشار
فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد."19-
ولفت تقرير اإلسكوا أيضا إلى أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية سيزداد بنحو مليوني شخص ،حيث
أنه ووفقا لـ"تقديرات اليوم ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء،
وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا".
ونقل التقرير على لسان األمينة التنفيذية لإلسكوا ،روال دشتي ،قولها" :ستكون عواقب هذه األزمة شديدة
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي
على الفئات
ّ
م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
المعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
للمخاطر".
وأبرزت االسكوا ملف الغذاء المهدور بالدول العربية ،قائلة" :تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر
سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر
المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير،
وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين التجارية".

بسبب كورونا ...الفقر ينتظر ماليين العرب
سبوتنيك
حذرت األمم المتحدة من احتمال أن تعاني الدول واالقتصاد العالمي من تداعيات "وخيمة" طويلة المدى
بسبب تفشي فيروس كورونا ،ودعت إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء.
وسيترتب على تفشي وباء الفيروس التاجي "كورونا" إفقار  8.3مليون شخص في البلدان العربية ،وسيحتاج
أكثر من  50مليون شخص إلى مساعدة إنسانية ،وفقًا لتقرير األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) روال دشتي ،المنشور على موقع اللجنة.

اإلسكوا 8.3 :ماليين شخص بالبلدان العربية يتحولون لفقراء بسبب كورونا
اليوم السابع
سيرتفع عدد الفقراء فى المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،ذلك وفق
دراسة جديدة صدرت عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا اإلسكوا حول آثار وباء
ضا عدد الذين يعانون من نقص فى التغذية بحوالى مليونى
كورونا ،ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
شخص ،وفق بيان صحفى.
ومع تقديرات اللجنة ،سيصنّف ما مجموعه  101.4مليون شخص فى المنطقة فى عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد
الذين يعانون من نقص فى التغذية حوالى  52مليونًا.
صرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتى ،أنه ستكون هناك عواقب لهذه األزمة
من جانبهاّ ،
شديدة على الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير
النظامي ممن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
ويُتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم
الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي الوباء ،كما
يمكن أن ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي فيالعديد من البلدان العربية
بسبب اعتمادها الكبيرعلى الواردات الغذائية.
في الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالى  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالحد من
هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يقل عن  20مليار دوالر ،ويُمكن
المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية.
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا ،وال بد من أن تكون االستجابة
المعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
للمخاطر".

دراسة لالسكوا :ارتفاع عدد الفقراء في المنطقة العربية الى  8.3ماليين بسبب فيروس كورونا
تلفزيون المنار
أطلقت لجنة االمم المتحدة االجتماعية واإلقتصادية لغربي آسيا “االسكوا” دراسة جديدة عن آثار فيروس
كورونا ،توقعت فيها “ارتفاع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في
براثن الفقر .ونتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني
شخص”.
ولفت بيان لالسكوا ،الى أنه مع تقديراتها اليوم“ ،سيصنف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة
في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونا”.
وأوضحت األمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة روال دشتي أن “عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ممن ال
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة”.
وتوقعت أن “يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير الشاملة
لنظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تفشي الوباء.
كما يمكن أن يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من البلدان
العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية”.
وأشارت الى أنه “في الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية
وهدرها ،فالحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يقل عن 20
مليار دوالر ،ويمكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من
األغذية ،وتحسين الموازين التجارية”.
وأكدت أنه “ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع
في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة اإلقليمية
داعمة للجهود الوطنية ،وأن تعبىء الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص المعرضين للمخاطر”.
ولفت البيان الى أن “األمينة التنفيذية لالسكوا كانت قد دعت في وقت سابق ،الحكومات العربية إلى إنشاء
صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي يدعم البلدان العربية المعرضة للخطر”.
وأشار الى أن “موجزا سياساتيا أول كان صدر عن اإلسكوا ،قد سلط الضوء على أبرز الخسائر االقتصادية
التي ستتكبدها المنطقة العربية جراء فيروس كورونا”.

كورونا يلقي بأكثر من  8ماليين عربي في مصيدة الفقر
الحرة
ّ
قالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "إسكوا" ،يوم األربعاء ،إن عدد الفقراء في
المنطقة العربية سيرتفع مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،وذلك وفق دراسة أصدرتها
اللجنة حول آثار تفشي فيروس كورونا حول العالم على المنطقة .
ونتيجة ل ذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
ومع تقديرات اللجنة" ،سيصنف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونا".
وصرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي ،بأن عواقب األزمة الحالية ستكون "شديدة على
الفئات المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،ممن ال
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وتتوقع اللجنة األممية في دراستها أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية،
والتغطية غير الشاملة لنظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،والتي ستفتقر بدورها إلى أبسط
مكونات الصمود خالل تفشي الوباء .الذي قد يعطل سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في
العديد من الدول العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
وتلفت الدراسة إلى أن الدول العربية تسجل خسائر بحوالي  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية
وهدرها ،فالحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يقل عن 20
مليار دوالر ،ويمكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من
األغذية ،وتحسين الموازين التجارية.
وأضافت دشتي أنه "ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
اإلقليمية داعمة للجهود الوطنية ،وأن تعبئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص المعرضين
للمخاطر".
وكانت األمينة التنفيذية لإلسكوا قد دعت الحكومات العربية في وقت سابق إلى إنشاء صندوق إقليمي
للتضامن االجتماعي يدعم الدول العربية المعرضة للخطر.

اإلسكوا ٨.٣ :ماليين شخص بالبلدان العربية يتحولون لفقراء بسبب كورونا
بوابة األخبار
سيرتفع عدد الفقراء فى المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،ذلك وفق
دراسة جديدة صدرت عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا اإلسكوا حول آثار وباء
ضا عدد الذين يعانون من نقص فى التغذية بحوالى مليونى
كورونا ،ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
شخص ،وفق بيان صحفى.
ومع تقديرات اللجنة ،سيصنّف ما مجموعه  101.4مليون شخص فى المنطقة فى عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد
الذين يعانون من نقص فى التغذية حوالى  52مليونًا.
صرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتى ،أنه ستكون هناك عواقب لهذه األزمة
من جانبهاّ ،
شديدة على الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير
النظامي ممن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة”.
ويُتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم
الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي الوباء ،كما
يمكن أن ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي فيالعديد من البلدان العربية
بسبب اعتمادها الكبيرعلى الواردات الغذائية.
في الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالى  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالحد من
هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يقل عن  20مليار دوالر ،ويُمكن
المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية.

كارثة ..أكثر من  ٨ماليين عربي ينضمون لقوائم الفقر بسبب “كورونا”
صوت الحرية
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،اليوم األربعاء ،ارتفاع أعداد
الفقراء العرب الذين سينضمون إلى قوائم الفقر بفعل اآلثار االقتصادية التي سيخلفها انتشار فيروس
“كورونا ”عالمياً ،ألكثر من  ٨ماليين عربي .
وقالت “اإلسكوا” ،في دراسة نشرتها بعنوان “فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام
األمن الغذائي في المنطقة العربية” :إن “عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3ماليين
شخص إضافي في براثن الفقر” ،جراء انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
ونبّهت إلى أنه “نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي
مليوني شخص”.
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه “سيُصنَّف ما مجموعه  101,4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونا ً”.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة “روال دشتي” في بيان أن “عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة”.
وشدّدت على أنه “ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا”.
ووفقا ً للجنة ،تخسر الدول العربية ،نحو  60مليار دوالر سنويا ً بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن
المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة “اإلسكوا” بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن (كوفيد )19-قد يتسبّب بخسارة أكثر من
 1,7مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقّعت أن “يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر” هذا العام على
خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستج ّد.
وفي  ٢٥من مارس الماضي ،دعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (اإلسكوا)
للتضامن االجتماعي .صندوق يدعم البلدان العربية األقل نموا ً
الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي
ِ
والمعرضة للخطر.
ّ
وذكرت اللجنة أن الصندوق يجب أن يضمن التعجي َل في االستجاب ِة الحتياجات الشعوب العربية ،ويوفّر
اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية ،باإلضافة إلى تمكين الحكومات العربية

سبل عدّة ،من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا الصندوق،
للمساهَمة في تمويله ب ُ
سواء كانت زكاةَ المال أو زكاء الفطر.
وأشارت “اإلسكوا” إلى أنه ينبغي للصناديق اإلقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة .كما ينبغي للمؤسسات المالية واإلنمائية اإلقليمية ،وكذلك المؤسسات المالية
المتعددة األطراف ،النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه .فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان
العربية ،مما سيتيح لها معالجة تداعيات وباء “كورونا”.
وحتى مساء األربعاء ،أصاب “كورونا” قرابة  902ألف في العالم ،توفي منهم أكثر من  45ألفاً ،فيما تعافى
حوالي  190ألفا ً.
وعصفت آثار الفيروس السلبية وتكاليفه الباهظة بكافة قطاعات األعمال وكبريات الشركات في أنحاء العالم.
وهناك تحذيرات من أن االقتصاد العالمي سيعاني من أكبر تراجع في النمو منذ األزمة المالية عام ،2009
وفقًا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية(OECD).
وتوقّعت المؤسسة البحثية نموا ً بنسبة  2.4فقط فقط في  ،2020منخفضةً من  2.9في المائة في نوفمبر.
وقالت أيضاً :إن تفشي المرض “لفترة أطول وأكثر كثافة” ،يمكن أن يخفض النمو العالمي إلى  1.5في
المائة في عام  2020نتيجة تعليق المصانع نشاطها وبقاء العمال في المنزل في محاولة الحتواء الفيروس.

وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي بسبب الفيروس
وكالة األناضول

أعلنت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) ،األربعاء ،أن  8.3ماليين شخص
في المنطقة العربية مهددون بالفقر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة ،في بيان تلقت األناضول نسخة منه ،إن عدد الفقراء في المنطقة العربية سيرتفع مع وقوع
 8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،وفق دراسة جديدة أعدتها اللجنة األممية حول آثار فيروس
كورونا.
ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
ووفق البيان ،فإن من المتوقع أن يزداد أي ً
ولفتت "إسكوا" إلى أن ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة سيصنفون في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
وأشار البيان نفسه ،إلى أنه من المتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان
العربية ،والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط
مكونات الصمود خالل تف ّ
شي الوباء.
كما ّ
يعطل الوباء سالسل اإلمداد العالمية ،ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب
اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية ،بحسب المصدر نفسه.
فيما تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها.
ونقل البيان عن األمينة التنفيذية لـ"إسكوا" ،روال دشتي" ،ستكون عواقب هذه األزمة شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية
ّ
وال من التأمين ضد البطالة".
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي ،نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وشددت على ضرورة أن تكون االستجابة اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،داعية إلى "تعبئة الموارد
المعرضين للمخاطر".
والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
وحتى مساء األربعاء ،أصاب كورونا قرابة  902ألف في العالم ،توفي منهم أكثر من  45ألفا ،فيما تعافى
حوالي  190ألفا.

 8.3ماليين عربي مهددون بالفقر جراء كورونا
العرب
أعلنت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) ،األربعاء ،أن  8.3ماليين شخص في
المنطقة العربية مهددون بالفقر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة ،في بيان تلقت األناضول نسخة منه ،إن عدد الفقراء في المنطقة العربية سيرتفع مع وقوع 8.3
مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،وفق دراسة جديدة أعدتها اللجنة األممية حول آثار فيروس كورونا.
ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
ووفق البيان ،فإن من المتوقع أن يزداد أي ً
ولفتت "إسكوا" إلى أن ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة سيصنفون في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
وأشار البيان نفسه ،إلى أنه من المتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان
العربية ،والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات
الصمود خالل تف ّ
شي الوباء.
كما ّ
يعطل الوباء سالسل اإلمداد العالمية ،ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب
اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية ،بحسب المصدر نفسه.
فيما تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها.
ونقل البيان عن األمينة التنفيذية لـ"إسكوا" ،روال دشتي" ،ستكون عواقب هذه األزمة شديدة على الفئات
معرضة للمخاطر والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال
ال ّ
من التأمين ضد البطالة".
ً
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي ،نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وشددت على ضرورة أن تكون االستجابة اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،داعية إلى "تعبئة الموارد
المعرضين للمخاطر".
والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
وحتى مساء األربعاء ،أصاب كورونا قرابة  902ألف في العالم ،توفي منهم أكثر من  45ألفا ،فيما تعافى
حوالي  190ألفا.

منظمة اإلسكوا :أكثر من  8مليون شخص في المنطقة العربية سيقعون في براثن الفقر بسبب كورونا
الرأي العام
كشفت دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) أن عدد الفقراء
سيرتفع في المنطقة العربية كأحد آثار انتشار فيروس كورونا.
و بينت المنظمة أن قرابة ال 8.3مليون شخص سيقع في براثن الفقر ،كما سيزداد عدد الذين يعانون من
نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
وذكر تقرير أعدته منظمة اإلسكوا ( والتي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها ) أن التقديرات تشير
إلى أن 4ر 101مليون شخص في المنطقة سيصنفون في عداد الفقراء ،كما سيبلغ عدد الذين يعانون من نقص
في التغذية حوالي  52مليونا.
وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي في تصريح لها اليوم“ :ستكون عواقب هذه األزمة شديدة على
الفئات المعرضة للمخاطر ،والسيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ممن ال
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة”.

سيكشف تقرير عن عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر في الدول العربية في عام  2020بسبب فيروس
كورونا
الناس والشرطة
صرحت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لغرب آسيا (اإلسكوا) أن  8.3مليون شخص في
الدول العربية سيدخلون في الفقر خالل عام  2020نتيجة لتأثير انتشار فيروس كورونا الجديد أو ومن
المعروف باسم"Kovid-19".
كما أشار تقرير اإلسكوا إلى أن عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية سيزيد بحوالي مليوني شخص ،
حيث تشير تقديرات اليوم إلى أن ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة سيتم تصنيفهم على أنهم
فقراء  ،وأولئك الذين هم أقل عددهم سيصل الى حوالي  52مليون".
ونقل التقرير عن األمينة العامة لإلسكوا روال دشتي قولها "إن عواقب هذه األزمة على الفئات المعرضة
للخطر  ،وخاصة النساء والشباب والشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي أو المستفيدين من خدمات
الضمان االجتماعي أو التأمين ضد البطالة" .ستكون جادة".
وقال الدشتي" :نتيجة لوباء الهالة  ،يجب على العرب تنفيذ استجابة طارئة وسريعة إلنقاذ شعبهم من الوقوع
في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي .ويجب أن تدعم االستجابة اإلقليمية الجهود الوطنية والفقراء والضعفاء.
يجب تعبئة الموارد والخبرة من أجل حماية الناس.
وسلطت اإلسكوا الضوء على هدر مخلفات الطعام في الدول العربية  ،قائلة" :تخسر الدول العربية حوالي 60
مليار دوالر سنويا ً بسبب خسائرها وهدرها في الغذاء .وسيقلل كال الحادثين بنسبة  50في المائة من دخول
األسر .يمكن أن تزيد بمقدار  20مليار دوالر على األقل  ،وتمكين القطاع من تحسين المستويات .الكثير من
الغذاء  ،وخفض الواردات الغذائية وتحسين الميزان التجاري".

تقرير يكشف عدد من سيقع بالفقر في الدول العربية العام  2020بسبب فيروس كورونا
لوما زوما
قالت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في األمم المتحدة أو ما يُعرف باسم "إسكوا" ،إن 8.3
مليون شخص في الدول العربية سيدخلون بمستوى الفقر خالل العام  2020كنتيجة لآلثار المترتبة على
انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد".19-
This is a Twitter Status
ولفت تقرير اإلسكوا أيضا إلى أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية سيزداد بنحو مليوني شخص ،حيث أنه
ووفقا لـ"تقديرات اليوم ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا".
ونقل التقرير على لسان األمينة التنفيذية لإلسكوا ،روال دشتي ،قولها" :ستكون عواقب هذه األزمة شديدة على
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي م ّمن ال
الفئات
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".

األمم المتحدة ترصد آثار “كورونا” على الدول العربية ..تفاقم الفقر والبطالة
السوريّة
استبقت األمم المتحدة اآلثار المحتملة لفيروس “كورونا” على الدول العربية ،عبر رصدها لتلك اآلثار ،وما
يمكن أن تؤول إليه األوضاع االقتصادية واالجتماعية داخل المجتمعات العربية ،المتأثرة بالفيروس المستجد.
إذ أصدرت لجنة “اإلسكوا” التابعة لألمم المتحدة ،أمس األربعاء ،تقريرا ً مفصالً تحدثت فيه باألرقام عن
معدالت جديدة للفقر ،وتدهور األمن الغذائي في الوطن العربي ،عقب انتهاء أزمة “كورونا”.
101مليون فقير
يتحدث التقرير ،الصادر عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،عن وقوع
 8.3مليون شخص إضافي في الفقر في الدول العربية ،لترتفع معدالت الفقر إلى  101مليون شخص في
المنطقة.
فقدان  1.7مليون وظيفة
في تقرير سابق لـ “اإلسكوا” ،قالت المنظمة إن المنطقة العربية ستعاني من خسائر فادحة في الوظائف،
نتيجة تفشي فيروس “كورونا “ ،وذلك بحسب موجز سياساتي صدر عنها في  18مارس /آذار الماضي.
وبحسب الموجز ،من المرجّح أن تخسر المنطقة العربية أكثر من  1.7مليون وظيفة عام  ،2020مع ارتفاع
معدل البطالة بمقدار %.1.2
وأشار إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية قد يتراجع بما ال يقل عن  42مليار دوالر“ ،وهذا الرقم
مرشح لالرتفاع نتيجةً لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط ،والتباطؤ االقتصادي الكبير ،الناجم من إغالق
مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري (مارس)”.
“كورونا” في البلدان العربية
في وقت قاربت فيه اإلصابات بفيروس “كورونا” من حاجز المليون إصابة حول العالم ،سجلت البلدان
العربية أقل معدل إصابات نسبياً ،حسب آخر اإلحصائيات ،الصادرة اليوم الخميس.
وبحسب موقع ” “WORLDOMETERSاإلحصائي ،سجلت السعودية أكبر عدد إصابات بالفيروس بين
الدول العربية ،بواقع  1720إصابة ،تلتها الجزائر  847إصابة ،ثم قطر  835إصابة ،ثم اإلمارات 814
إصابة ،ومصر  ،779والعراق  728والمغرب .676
في حين سجلت البحرين  635إصابة بالفيروس ،تالها لبنان  494وتونس  423والكويت  342واألردن 278
وسلطنة عمان  231إصابة ،وفلسطين  ،155وسورية  10إصابات ،ومثلها في ليبيا.
وكانت منظمة الصحة العالمية اتهمت دوالً شرق أوسطية ،لم تذكرها ،بعدم إبالغها بمعلومات كافية حول
حاالت اإلصابة المكتشفة بفيروس كورونا على أراضيها ،داعيةً تلك الدول إلى زيادة االستجابة للتعامل مع
الحاالت المرضية.

لجنة إسكوا تحذر من ارتفاع عدد الفقراء جراء انتشار فيروس كورونا
سبأ نت
حذرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،من ارتفاع عدد الفقراء جراء انتشار
فيروس كورونا حيث توقعت أن ينضم أكثر من  8ماليين عربي إلى "أعداد الفقراء" في المنطقة نتيجة تفشي
الوباء. .
وأوردت لجنة (إسكوا) التى تتخذ من بيروت مقرا لها في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف
من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية" ،أن عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة
العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر.
ونبهت إلى أنه نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى مليوني
شخص.
واستنادا إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه سيصنف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية حوالي  52مليونا.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي ،أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة
للمخاطر ،ال سيما على النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،ممن ال يستفيدون من
خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  ?50أن يزيد دخل األسر بما ال يقل عن  20مليار دوالر ،ويمكن المنطقة
من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة "إسكوا" أمس األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن "كوفيد "19 -قد يتسبب
بخسارة أكثر من  1.7مليون وظيفة في العالم العربي ،كما توقعت أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول
العربية بما ال يقل عن  42مليار دوالر هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس
كورونا المستجد.

إسكوا  :كورونا سيتسبب في فقر  8.3مليون عربي
صحيفة ليبيا شاملة

كشفت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في األمم المتحدة “إسكوا” ،أمس ،عن دخول حوالي 8.3
مليون شخص في الدول العربية لمستوى الفقر خالل العام الجاري نتيجة آلثار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية سيزداد بنحو مليوني شخص في المنطقة ،بخالف
دخول حوالي  101.4مليون شخص في المنطقة العربية في تعداد الفقراء.
وأشارت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،روال دشتي إلى أن عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بالمنطقة سيصل
المعرضة للمخاطر خاصة العاملين
إلى حوالي  52مليونًا ،محذرة من عواقب تداعيات كورونا على الفئات
ّ
في القطاع غير النظامي والشباب والنساء.
ودعت دشتي الحكومات العربية إلى وضع استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في
براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا.
وكشفت االسكوا عن خسارة الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها،
مؤكدة أن الحدّ من هاتين الظاهرتين بنسبة  % 50قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار
دوالر.

ESCWA: Covid-19 to Plunge 8.3 Million People in The Arab region Into Poverty
(Al Bawaba)
The coronavirus pandemic will plunge 8.3 million people in the Arab region
into poverty, the United Nation's Economic and Social Commission for
Western Asia said on Wednesday.
ESCWA also warned that two million people could become undernourished as a
result.
"With today's estimates, a total of 101.4 million people in the region would be
classified as poor, and 52 million as undernourished," the UN agency said.
Women and young adults working in the informal sector and who have no access
to social welfare are among the most vulnerable, said ESCWA executive secretary
Rola Dashti.
"Arab Governments must ensure a swift emergency response to protect their
people from falling into poverty and food insecurity owing to the impact of
COVID-19," Dashti added.
ESCWA last month warned that the coronavirus pandemic could wipe out more
than 1.7 million jobs across the Arab world this year.
Locked down countries across the world are suffering from economic recession as
a result of the coronavirus pandemic.
Wealthier nations have introduced stimulus packages and streamlined aid in an
effort to mitigate serious harm to their citizens and economies.
The COVID-19 pandemic has killed more than 40,000 people worldwide since the
virus first appeared in China late last year.

8.3m will fall into poverty in the Arab region
Trade Arabia
An additional 8.3 million people will fall into poverty in the Arab region,
according to a new policy brief issued by the United Nations Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA) on the impact of Covid-19.
Increased poverty could raise the number of undernourished people by some 2
million, the report said.
With today’s estimates, a total of 101.4 million people in the region would be
classified as poor, and 52 million as undernourished.
“The consequences of this crisis will be particularly severe on vulnerable groups,
especially women and young adults, and those working in the informal sector who
have no access to social protection and unemployment insurance,” said ESCWA
Executive Secretary, Rola Dashti.
Indeed, the lack of social protection floors and non-inclusive social protection
schemes in some Arab countries are bound to leave the most vulnerable with no
means to make it through the pandemic – one that disrupts global food supplies,
impacting food security in many Arab countries because of their high dependence
on food imports.
Meanwhile, the region is losing around $60 billion annually owing to food loss and
waste. A reduction of food loss and waste by 50% would increase household
income by some $20 billion. The region would significantly improve food
availability, reduce food imports and improve its trade balance in the process, it
said.

“Arab Governments must ensure a swift emergency response to protect their
people from falling into poverty and food insecurity owing to the impact of
COVID-19,” Dashti stressed. “The regional emergency response must support
national efforts and mobilise resources and expertise to protect the poor and
vulnerable,” she added.

The ESCWA Executive Secretary had called earlier to establish a regional social
solidarity fund that supports vulnerable countries. A first policy brief issued by

ESCWA had also highlighted the major economic losses to be incurred by the
Arab region due to Covid-19. - TradeArabia News Service

U.N. Delivers Food to Gaza Homes in Coronavirus Crisis
Hamodia
A U.N. aid agency has begun delivering food to the homes of Palestinians instead
of making them pick up such parcels at crowded distribution centers — part of an
attempt to prevent a mass outbreak of the new coronavirus in the densely populated
Gaza Strip.
As the virus continued to spread across the Middle East, Iran, the hardest-hit
country in the region, reported 141 new deaths, pushing the death toll closer to
3,000 people.
Late Tuesday, Gaza’s Health Ministry said two more cases have been confirmed
among travelers who returned from Egypt, bringing the number to 12.
In Gaza, the U.N. Relief and Works Agency (UNRWA) for Palestinian refugees
has for decades provided staples like flour, rice, oil and canned foods to roughly
half of the territory’s 2 million people. Under the old system, those eligible lined
up at crowded distribution centers four times a year to pick up their aid parcels.
Starting on Tuesday, the agency began making home deliveries.
“We assessed that tens of thousands of people will pour into the food distribution
centers and this is very dangerous,” said Adnan Abu Hasna, the agency’s
spokesman in Gaza.
Some 4,000 deliveries were made Tuesday, with an estimated 70,000 others to be
made over the next three weeks, he said. Drivers on three-wheel motorcycles
dropped off the food, calling people out of their homes, confirming their identities
and leaving the bags outside. The agency instructed people to stay at least 6 feet
from the delivery men to minimize the risk of infection.
However, there’s only a small number of available test kits in Gaza. International
officials fear the virus could quickly spread and overwhelm an already gutted
health system.
In the Mideast generally, the United Nation’s Economic and Social Commission
for Western Asia said on Tuesday that the pandemic will plunge 8.3 million people
in the Arab countries into poverty, AFP reported.
ESCWA also warns that two million people could become undernourished as a
result.

“With today’s estimates, a total of 101.4 million people in the region would be
classified as poor, and 52 million as undernourished,” the U.N. agency says.
“Arab Governments must ensure a swift emergency response to protect their
people from falling into poverty and food insecurity owing to the impact of
COVID-19,” ESCWA executive secretary Rola Dashti says.

World faces food crisis in wake of coronavirus: agencies
New Age World
The heads of three global agencies warned Wednesday of the risk of a worldwide
‘food shortage’ if authorities fail to manage the on-going coronavirus crisis
properly.
Many governments around the world have put their populations on lockdown
causing severe slow-downs in international trade and food supply chains.
Panic buying by people going into confinement has already demonstrated the
fragility of supply chains as supermarket shelves emptied in many countries.
‘Uncertainty about food availability can spark a wave of export restrictions,
creating a shortage on the global market,’ said the joint text signed by Qu Dongyu,
head of the UN’s Food and Agriculture Organisation, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director-general of the World Health Organisation and Roberto
Azevedo, director of the World Trade Organisation.
‘In the midst of the COVID-19 lockdowns, every effort must be made to ensure
that trade flows as freely as possible, specially to avoid food shortage(s)’ from
developing, they said in their statement.
‘When acting to protect the health and well-being of their citizens, countries should
ensure that any trade-related measures do not disrupt the food supply chain,’ they
added.
The coronavirus pandemic will plunge 8.3 million people in the Arab region into
poverty, the United Nation’s Economic and Social Commission for Western Asia
said on Wednesday.
ESCWA also warned that two million people could become undernourished as a
result.
‘With today’s estimates, a total of 101.4 million people in the region would be
classified as poor, and 52 million as undernourished,’ the UN agency said.
Over the longer term confinement orders and travel restrictions risk causing
disruptions in agricultural production due to the unavailability of agricultural
labour and the inability to get food to markets.

‘Such disruptions including hampering the movement of agricultural and food
industry workers and extending border delays for food containers, result in the
spoilage of perishables and increasing food waste,’ said the three leaders.
They also stressed the need to protect employees engaged in food production,
processing and distribution, both for their own health and that of others, as well as
to maintain food supply chains.
‘It is at times like these that more, not less, international cooperation is essential,’
they said.
‘We must ensure that our response to COVID-19 does not unintentionally create
unwarranted shortages of essential items and exacerbate hunger and malnutrition.’
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An additional 8.3 million people will fall into poverty in the Arab region due
to the Covid-19 outbreak, a UN agency warned on Wednesday.

Many Arab countries have recently adopted tighter restrictions in an effort to curb
the spread of the new coronavirus that causes the potentially fatal respiratory
disease.
The steps include shutdowns of businesses and lockdowns of residential areas.
Also, Covid-19: UN foresees global economy to contract 0.9% in 2020.
The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said in a
statement that increased poverty could raise the number of undernourished people
in the Arab world by some two million.
“The consequences of this crisis will be particularly severe on vulnerable groups,
especially women and young adults, and those working in the informal sector who
have no access to social protection and unemployment insurance,” Rola Dashti,
the ESCWA Executive Secretary, said.
Dashto called on Arab countries to ensure a swift emergency response to protect
their people from falling into poverty due to the impact of the virus.
“The regional emergency response must support national efforts and mobilize
resources and expertise to protect the poor and vulnerable,” she added.
With today’s estimates, a total of 101.4 million people in the Arab region could
be classified as poor, and 52 million as undernourished, according to the agency.
ESCWA comprises 18 Arab
countries: Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Maurit
ania, Oman, the Palestinian Territories, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia,
the United Arab Emirates and Yemen.

Virus to plunge 8mn into poverty in Arab world: UN
TBS News
The coronavirus pandemic will plunge 8.3 million people in the Arab region into
poverty, the United Nation's Economic and Social Commission for Western Asia
said on Wednesday.
ESCWA also warned that two million people could become undernourished as a
result.
"With today's estimates, a total of 101.4 million people in the region would be
classified as poor, and 52 million as undernourished," the UN agency said.
Women and young adults working in the informal sector and who have no access
to social welfare are among the most vulnerable, said ESCWA executive secretary
Rola Dashti.
"Arab Governments must ensure a swift emergency response to protect their
people from falling into poverty and food insecurity owing to the impact of
COVID-19," Dashti added.
ESCWA last month warned that the coronavirus pandemic could wipe out more
than 1.7 million jobs across the Arab world this year.

(اسكوا) تحذر من تزايد اعداد الفقراء بالمنطقة العربية بسبب (كورونا)
كونا
حذرت لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا (اسكوا) اليوم األربعاء من ارتفاع عدد
الفقراء في المنطقة العربية بواقع 3ر 8مليون شخص باإلضافة الى الذين يعانون نقصا في التغذية
بحوالي مليوني شخص نتيجة تفشي فيروس (كورونا المستجد  -كوفيد .( 19وذكرت (اسكوا) في دراسة
نشرتها انه مع تقديرات اليوم سيصنف ما مجموعه 4ر 101مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء
كما سيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليون .ونقل بيان عن االمينة التنفيذية
ل(اسكوا) روال دشتي قولها ان "عواقب هذه االزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة للمخاطر
السيما النساء والشباب والشابات والعاملين في القطاع غير النظامي ممن ال يستفيدون من خدمات
الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة ".واضافت ان وباء (كورونا) "يمكن ان يعطل سالسل
االمداد العالمية ويؤثر على االمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على
الواردات الغذائية ".وقالت ان "الدول العربية تخسر حوالي  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان االغذية
وهدرها" الفتة الى ان "الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50بالمئة قد يزيد دخل االسر المعيشية بما ال
يقل عن  20مليار دوالر ويمكن المنطقة من تحسين مستوى توفر االغذية الى حد كبير وتخفيض
الواردات من االغذية وتحسين الموازين التجارية ".وشددت دشتي على ضرورة تنفيذ الحكومات
العربية استجابة طارئة وسريعة لحماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام االمن الغذائي نتيجة
لتداعيات وباء (كورونا) .واكدت اهمية ان تكون االستجابة اإلقليمية داعمة للجهود الوطنية وان تعبئ
الموارد والخبرات لحماية الفقراء واالشخاص المعرضين للمخاطر .وكانت دشتي قد دعت منذ ايام الى
انشاء صندوق اقليمي للتضامن االجتماعي لمواجهة وباء (كورونا) العالمي "يدعم البلدان العربية االقل
نموا والمعرضة للخطر ويضمن التعجيل في االستجابة الحتياجات الشعوب العربية ويوفر االغاثة في
حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية".

"كورونا" يُه ّدِّد بإفقار  8ماليين عربي
ليبانون ديبايت
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين
عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام
األمن الغذائي في المنطقة العربية" أن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون
شخص إضافي في براثن الفقر".
ونبّهت إلى أنه "نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص".
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه "سيُصنَّف ما مجموعه  101,4ماليين شخص في المنطقة
في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالى  52مليونا ً".
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها
من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو ستين مليار دوالر سنويا ً بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما
من شأن الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار
دوالر ،ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية،
وتحسين الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب بخسارة
أكثر من  1,7مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقعت أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر" هذا العام
على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستج ّد.

بسبب كورونا 8 ..ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر
تلفزيون السومريّة
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) أن ينضم أكثر من ثمانية
ماليين عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان" فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام
األمن الغذائي في المنطقة العربية" أن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون
شخص إضافي في براثن الفقر".
ونبّهت إلى أنه "نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص".
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه "سيُصنَّف ما مجموعه  101,4ماليين شخص في المنطقة
في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالى  52مليونا ً".
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".

دراسة جديدة لإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب كورونا
الكلمة أونالين
سيرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،وذلك
وفق دراسة جديدة (مرفقة طيّه) صدرت اليوم عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي
ضا عدد الذين يعانون
آسيا (اإلسكوا) حول آثار فيروس كورونا .ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
ومع تقديرات اليوم ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
صرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي" :ستكون عواقب هذه األزمة
أمام هذا الواقعّ ،
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير
شديدة على الفئات
ّ
النظامي م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
بالفعل ،يُتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير
الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل
شي الوباء .كما يمكن أن ّ
تف ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في
العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
في الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالح ّد
من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية،
وتحسين الموازين التجارية.
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها
من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون
االستجابة اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
لمعرضين للمخاطر".
ا ّ
هذا وكانت األمينة التنفيذية لإلسكوا قد دعت في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق
المعرضة للخطر .كما كان موجز سياساتي ّأول صادر
للتضامن االجتماعي يدعم البلدان العربية
إقليمي
ّ
ِ
ّ
جراء
عن اإلسكوا قد سلط الضوء على أبرز الخسائر االقتصادية التي ستتكبدها المنطقة العربية من ّ
فيروس كورونا.

دراسة جديدة لإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا
وزارة اإلعالم اللبنانية
وفق دراسة جديدة صدرت اليوم عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (االسكوا)
حول آثار فيروس كورونا ،سيرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص
ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي
إضافي في براثن الفقر ،ومن المتوقع أن يزداد أي ً
مليوني شخص.
ومع تقديرات اليوم ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
صرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي" :ستكون عواقب هذه األزمة
أمام هذا الواقعّ ،
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير
شديدة على الفئات
ّ
النظامي م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
بالفعل ،يُتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير
الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل
شي الوباء .كما يمكن أن ّ
تف ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في
العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
في الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالح ّد
من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية،
وتحسين الموازين التجارية.
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها
من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون
االستجابة اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
المعرضين للمخاطر".
ّ
هذا وكانت األمينة التنفيذية لإلسكوا قد دعت في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق
المعرضة للخطر .كما كان موجز سياساتي اول صادر
اقليمي للتضامن االجتماعي يدعم البلدان العربية
ّ
جراء
عن اإلسكوا قد سلّط الضوء على أبرز الخسائر االقتصادية التي ستتكبدها المنطقة العربية من ّ
فيروس كورونا.

االسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا
صوت لبنان

أظهرت دراسة جديدة لإلسكوا ان  8.3ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية
بسبب فيروس كورونا.
وتوقعت دراسة االسكوا ارتفاع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في
براثن الفقر ،وذلك وفق دراسة جديدة (مرفقة طيّه) صدرت اليوم عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية
ضا عدد
واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) حول آثار فيروس كورونا .ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
ومع تقديرات اليوم ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد
الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
صرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي“ :ستكون عواقب هذه األزمة شديدة
أمام هذا الواقعّ ،
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي
على الفئات
ّ
م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة”.
بالفعل ،يُتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير
الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي
الوباء .كما يمكن أن ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من
البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
في الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالح ّد من
هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن
المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية.
وأضافت دشتي“ :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
لمعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص ا ّ
للمخاطر”.
هذا وكانت األمينة التنفيذية لإلسكوا قد دعت في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي
المعرضة للخطر .كما كان موجز سياساتي ّأول صادر عن
للتضامن االجتماعي يدعم البلدان العربية
ّ
ِ
ّ
جراء فيروس
اإلسكوا قد سلط الضوء على أبرز الخسائر االقتصادية التي ستتكبدها المنطقة العربية من ّ
كورونا.

اإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب كورونا
ليبانون فايلز
سيرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،وذلك
وفق دراسة جديدة (مرفقة طيّه) صدرت اليوم عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي
ضا عدد الذين يعانون
آسيا (اإلسكوا) حول آثارفيروس كورونا .ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
من نقص في التغذية بحواليمليوني شخص.
ومع تقديرات اليوم ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.ث
صرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي" :ستكون عواقب هذه
أمام هذا الواقعّ ،
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات،والعاملين في القطاع
األزمةشديدة على الفئات
ّ
غير النظامي م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحمايةاالجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
بالفعل ،يُتوقع أن يطالغياب الحداألدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية،والتغطية غير
الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية،الفئات األكثر عرضة للمخاطر،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل
شي الوباء.كما يمكن أن ّ
تف ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في
العديدمنالبلدانالعربيةبسبباعتمادهاالكبيرعلىالوارداتالغذائية.
في الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها،فالح ّد
من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بماال يق ّل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكنالمنطقةمن تحسين مستوى توفر األغذيةإلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجلحماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجةلتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
اإلقليمية داعمةً للجهودالوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
المعرضينللمخاطر".
ّ
هذا وكانت األمينة التنفيذية لإلسكوا قد دعت في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق
المعرضة للخطر .كما كان موجز سياساتي أ ّول صادر
للتضامن االجتماعييدعم البلدان العربية
إقليمي
ّ
ِ
جراء
عن اإلسكوا قد سلّط الضوء على أبرز الخسائر االقتصادية التي ستتكبدها المنطقة العربية من ّ
فيروس كورونا.

األمم المتحدة :أكثر من  8ماليين عربي مهددون بالفقر بسبب كورونا
األنباط
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين
عربي إلى عداد الفقراء في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا .وقالت اللجنة ،في دراسة نشرتها اليوم
األربعاء على موقع األمم المتحدة اإللكتروني ،تحت عنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على
الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية" ،إن عدد الفقراء في المنطقة العربية سيرتفع مع وقوع 8.3
مليون شخص إضافي في براثن الفقر .واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأن ما مجموعه 101.4
مليون شخص في المنطقة ،سيصنفون في عداد الفقراء ،كما سيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية
حوالي  52مليونًا .وجاءت تقديرات لجنة (إسكوا) ،بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن فيروس كورونا قد
يتسبّب بخسارة أكثر من 7ر 1مليون وظيفة في العالم العربي.

إسكوا تتوقع أن تلقي كورونا بـ 8.3ماليين عربي آخرين في براثن الفقر
الشروق
حذرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ،اليوم األربعاء ،من أن تداعيات
أزمة تفشي فيروس كورونا ،قد تلقي بنحو 3ر 8ماليين شخصا إضافيا من سكان المنطقة العربية في
براثن الفقر.
وكانت عدة دول عربية اتخذت إجراءات مشددة في اآلونة األخيرة في إطار مساع للحد من انتشار فيروس
كورونا.
وتشمل هذه اإلجراءات إغالق شركات ومؤسسات تعليمية ،وحظر عام على مناطق سكنية.
وقالت "إسكوا" في بيان إن معدالت الفقر المرتفعة قد تؤدي إلى زيادة في عدد من يعانون من سوء التغذية
في المنطقة بأكثر من مليوني شخص.
وقالت األمينة التنفيذية لـ "إسكوا" روال داشتي" :سيكون لهذه األزمة تداعيات حادة  ،بشكل خاص ،على
المجموعات الضعيفة ،خاصة النساء والبالغين ،والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين ال يتمتعون بالحماية
االجتماعية ،أو التأمين ضد البطالة".
ودعت داشتي الدول العربية إلى ضمان وجود نظام استجابة طارئ سريع لحماية هذه المجموعات من
السقوط في براثن الفقر بسبب تبعات تفشي كورونا.
وأضافت" :يتعين أن تدعم االستجابة اإلقليمية الطارئة الجهود الوطنية ،وأن تحشد الموارد والخبرات من
أجل حماية الفقراء والفئات المستضعفة".
وبحسب تقديرات حالية ،يمكن تصنيف حوالي 4ر 101مليون شخص في المنطق العربية على أنهم فقراء،
في حين يعاني  52مليون من سوء التغذية ,وفقا لـ "إسكوا".
وتضم "إسكوا"  18دولة عربية ،هي البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب
وموريتانيا وسلطنة عمان واألراضي الفلسطينية وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس ودولة
اإلمارات العربية المتحدة واليمن.

«كوفيد  8.3 ...»19 -مليون عربي مهدّدون بالفقر
الراي ميديا
رجّح باحثون أن يكون قرار الصين بإغالق مدينة ووهان ،حيث بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد في
ديسمبر الماضي ،قد حال دون إصابة أكثر من  700ألف شخص ،ألنه أدى إلى إبطاء التفشي ،الذي وصفته
األمم المتحدة ،بأنه «أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ  ،»1945بينما توقّعت «إسكوا» ،أن ينضم أكثر من
ثمانية ماليين عربي إلى «عداد الفقراء» في المنطقة جراء «الجائحة القاتلة».
ً
ومنذ بدء انتشار الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي ،سجلت نحو  900ألف حالة رسميا في العالم،
ثالثة أرباعها في أوروبا ،مع أكثر من  45ألف وفاة ،عالميا ً.
وأفاد تقرير أعده باحثون في الصين والواليات المتحدة وبريطانيا ،ونشر الثالثاء ،أن اإلجراءات الحاسمة
التي اتخذتها بكين في أول  50يوما ً من انتشار الوباء منحت مدنا ً صينية أخرى ،وقتا ً ثمينا ً لالستعداد وفرض
إجراءاتها الخاصة.
وذكر الباحث البريطاني كرستوفر داي ،أنه بحلول اليوم الـ  50من انتشار الوباء ( 19فبراير) ،بلغ عدد
اإلصابات المؤكدة في الصين  30ألفا ً.
وأضاف« :تحليالتنا تشير إلى أنه لو لم يتم فرض حظر السفر على ووهان وإطالق االستجابة الوطنية
الطارئة ،لبلغ عدد اإلصابات المؤكدة أكثر من  700ألف إصابة خارج ووهان بحلول ذلك التاريخ».
أسوأ أزمة عالمية
من جانبه ،قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الكوكب «يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ
تأسيس األمم المتحدة» قبل  75عاما ً.
وأوضح ّ
أن هذه الجائحة «يجتمع فيها عنصران :األول أنّها مرض يمثّل تهديدا ً للجميع في العالم ،والثاني هو
ّ
أن تأثيرها االقتصادي سيؤدّي إلى ركود لعلّنا لم نر مثيالً له في الماضي القريب».
وحذر مدير منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة الصيني كو دونغيو ومدير منظمة الصحة العالمية
اإلثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ومدير منظمة التجارة العالمية البرازيلي روبيرتو أزيفيدو ،في بيان
مشترك نادر ،من خطر حصول «نقص في المواد الغذائية» في السوق العالمية بسبب االضطرابات في
التجارة الدولية وسالسل اإلمدادات الغذائية جراء تفشي الفيروس.
كما ح ّذرت لجنة اإلنقاذ الدولية ،من أنه يمكن للفيروس أن يتفشى بسرعة في مخيمات الالجئين والنازحين
المكتظة بشدة في بعض دول العالم أكثر من أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء.
ماليين العرب ُمهدّدون
وتوقّعت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ،في دراسة بعنوان «فيروس
كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية» ،أن «عدد الفقراء
سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون شخص إضافي في براثن الفقر».
ونبّهت إلى أنه «نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بنحو
مليوني شخص».
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه «سيُصنَّف ما مجموعه  101,4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية نحو  52مليونا ً».

« قنابل بيولوجية»
في إيطاليا ،التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات ( 13ألفاً) ،بدأت إجراءات العزل تؤدي إلى نتائج
«مشجعة» ،في حين يبدي األطباء قلقهم حيال المتعافين الذين يغادرون المستشفى حين يطمئنون إلى أن ال
خطر يهدد حياتهم رغم أنهم قد ينقلون العدوى إلى آخرين.
وأرسل بعض هؤالء إلى مراكز تستقبل مسنين ،حيث يخشى أطباء ما يسمونه «قنابل بيولوجية» و«مجزرة
صامتة» رغم تشديد اإلجراءات الوقائية فيها.
وأمس ،أعلنت إسبانيا البلد الثاني األكثر تضررا ً بالوباء في العالم ،تسجيل عدد قياسي يومي جديد بلغ 864
وفاة في  24ساعة ،متجاوزة بذلك عتبة تسعة آالف وفاة ،بينما تخطى عدد اإلصابات المئة ألف.
وسجّلت بريطانيا 563 ،وفاة بالفيروس ،وهي المرة األولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات عتبة
 ،500ما يرفع إلى  2352الحصيلة اإلجمالية للمتوفين بالوباء على األراضي البريطانية.
كما أعلنت وزارة الصحة ،عن  4324إصابة جديدة ( 29474بالمجمل).
وتوفي فتى بريطاني عمره  13عاماً ،يوم اإلثنين ،ليصبح الضحية األصغر سنا ً التي يحصدها الوباء في
بريطانيا.
من جهتها ،تواصل فرنسا التي تجاوزت عتبة الـ 3500وفاة ،إجالء مصابين للتخفيف عن المناطق المكتظة
للمرة األولى ،وذلك عبر قطارين فائقي السرعة مج ّهزين بالمعدات الطبية الالزمة.
وسجلت الثالثاء ،ارتفاعا ً جديدا ً قياسيا ً في عدد الوفيات 499 :في  24ساعة أي حالة وفاة كل ثالث دقائق.
وفي الصين ،حيث أُعلن عن  1367إصابة ألشخاص ال تظهر عليهم أعراض المرض ،خصص السكان،
تنقالتهم األولى لوضع الجرار التي تضم رماد أقربائهم على قبورهم.

اإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر بالمنطقة العربية بسبب فيروس كورونا
الغد
رجحت دراسة صادرة عن عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) أن يرتفع
عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،مبينة أنه نتيجة لذلك
ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
من المتوقع أن يزداد أي ً
وبذلك رجحت االسكوا أن يصل اجمالي عدد الفقراء في المنطقة الى  101.4مليون شخص في المنطقة،
وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي في بيان صحفي “ستكون عواقب هذه األزمة شديدة
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي
على الفئات
ّ
م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة”.
وتوقعت الدراسة أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير
الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي
الوباء .كما يمكن أن ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من
البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
ولفتت الدراسة الى أنه في الوقت تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية
وهدرها ،فالح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يق ّل عن 20
مليار دوالر ،ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من
األغذية ،وتحسين الموازين التجارية.
وأضافت دشتي“ :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
المعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
للمخاطر”.
هذا وكانت األمينة التنفيذية لإلسكوا قد دعت في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي
المعرضة للخطر .كما كان موجز سياساتي ّأول صادر عن
للتضامن االجتماعي يدعم البلدان العربية
ّ
ِ
ّ
جراء فيروس
اإلسكوا قد سلط الضوء على أبرز الخسائر االقتصادية التي ستتكبدها المنطقة العربية من ّ
كورونا.

اإلسكوا 8.3 :ماليين يقعون فى شباك الفقر بالمنطقة العربية
لحظة نيوز
من المنتظر أن يرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر،
وذلك وفق دراسة جديدة صدرت اليوم عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا
(اإلسكوا) حول آثار فيروس كورونا.
ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
ومع تقديرات اليوم ،سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص بالمنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد
الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
صرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي“ :ستكون عواقب هذه األزمة
وأمام هذا الواقعّ ،
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير
شديدة على الفئات
ّ
النظامي م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة”.
وبالفعل ،يُتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير
الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي
الوباء.
كما يمكن أن ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي فيالعديد من البلدان العربية
بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
وفي الوقت نفسه ،تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالح ّد
من هاتين الظاهرتين بنسبة  %50قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن
المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية.
وأضافت دشتي “ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
المعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
للمخاطر”.

اإلسكوا 8.3 :مليون سيقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب كورونا
بوابة أخبار اليوم
كشفت دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) أن عدد الفقراء
سيرتفع في المنطقة العربية كأحد آثار انتشار فيروس كورونا ،حيث سيقع 3ر 8مليون شخص إضافي في
براثن الفقر ،كما سيزداد عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
وذكر تقرير أعدته منظمة اإلسكوا – والتي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها – أن التقديرات
تشير إلى أن 4ر 101مليون شخص في المنطقة سيصنفون في عداد الفقراء ،كما سيبلغ عدد الذين يعانون
من نقص في التغذية حوالي  52مليونا.
وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي في تصريح لها اليوم" :ستكون عواقب هذه األزمة
شديدة على الفئات المعرضة للمخاطر ،والسيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير
النظامي ممن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية
والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات
الصمود خالل تفشي الوباء ،كما يمكن أن تتعطل سالسل اإلمداد العالمية بما يؤثر على األمن الغذائي في
العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
وذكرت أن الدول العربية تخسر حوالي  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية وإهدارها ،مشيرة إلى
أن الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  % 50قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يقل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
وأضافت دشتي" :ال بد أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
اإلقليمية داعمة للجهود الوطنية ،وأن تحشد الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص المعرضين
للمخاطر".

دراسة أممية تتوقع ارتفاع عدد الفقراء في المنطقة العربية بـ 8.3مليون شخص بسبب تداعيات كورونا
شبكة الصين
توقعت نتائج دراسة للجنة األمم المتحدة االجتماعية واإلقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) ارتفاع عدد الفقراء في
المنطقة العربية إلى  101.4مليون شخص في المنطقة بواقع  8.3مليون شخص إضافي بسبب تداعيات
فيروس كورونا المستجد "كوفيد."19-
وذكر بيان صدر عن (إسكوا) تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه اليوم (األربعاء) ،أن دراسة جديدة
لإلسكوا عن آثار فيروس كورونا المستجد ،توقعت ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص في التغذية إلى 52
مليونا بزيادة حوالي مليوني شخص.
وأوضحت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة
للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ممن ال يستفيدون من
خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وتوقعت أن "يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير الشاملة
لنظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تفشي الفيروس
الذي يمكن أن يعطل سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب
اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية".
وأشارت إلى أن "الدول العربية تخسر حوالي  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية وهدرها وأن الحد
من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يقل عن  20مليار دوالر ،كما
يمكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية ويخفض من وارداتها ويحسن الموازين التجارية".
ودعت دشتي وفق البيان ،الحكومات العربية إلى تنفيذ استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى وجوب أن تكون االستجابة اإلقليمية داعمة للجهود الوطنية ،وأن تشحذ الموارد والخبرات
لحماية الفقراء واألشخاص المعرضين للمخاطر.
ولفت البيان إلى أن اإلسكوا كانت قد دعت في وقت سابق ،الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي
للتضامن االجتماعي لدعم البلدان العربية المعرضة للخطر جراء فيروس كورونا.
يذكر أن (إسكوا) هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة التي تعمل على دعم التنمية
االقتصادية واالجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل اإلقليمي.

"إسكوا" 8.3 :ماليين عربي مهددون بالفقر جراء كورونا
الموقع بوست
أعلنت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) ،األربعاء ،أن  8.3ماليين شخص
في المنطقة العربية مهددون بالفقر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة ،في بيان تلقت األناضول نسخة منه ،إن عدد الفقراء في المنطقة العربية سيرتفع مع وقوع
 8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،وفق دراسة جديدة أعدتها اللجنة األممية حول آثار فيروس
كورونا.

ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
ووفق البيان ،فإن من المتوقع أن يزداد أي ً

ولفتت "إسكوا" إلى أن ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة سيصنفون في عداد الفقراء ،وسيبلغ
عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونًا.
وأشار البيان نفسه ،إلى أنه من المتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان
العربية ،والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط
مكونات الصمود خالل تف ّ
شي الوباء.
كما ّ
يعطل الوباء سالسل اإلمداد العالمية ،ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب
اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية ،بحسب المصدر نفسه.
فيما تخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها.
ونقل البيان عن األمينة التنفيذية لـ"إسكوا" ،روال دشتي" ،ستكون عواقب هذه األزمة شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية
ّ
وال من التأمين ضد البطالة".

وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي ،نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وشددت على ضرورة أن تكون االستجابة اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،داعية إلى "تعبئة الموارد
المعرضين للمخاطر".
والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
وحتى مساء األربعاء ،أصاب كورونا قرابة  902ألف في العالم ،توفي منهم أكثر من  45ألفا ،فيما تعافى
حوالي  190ألفا.

"إسكوا" 8,3 :مليون عربي مهددون بالفقر جراء وباء كورونا
صحيفة البدع
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا)  ،اليوم األربعاء أن ينضم أكثر من
ثمانية ماليين عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ،وأوردت اللجنة
في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائي في
المنطقة العربية" أن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون شخص إضافي في
ضا عدد الذين يعانون من نقص في
براثن الفقر" ،ونبّهت إلى أنه "نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
التغذية بحوالى مليوني شخص".
واستنادًا إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه "سيُصنَّف ما مجموعه  101,4ماليين شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالى  52مليونًا" ،واعتبرت األمينة التنفيذية
المعرضة للمخاطر ،ال سيما
للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
ّ
النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية
االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة" ،وشددت على أنه "ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة
طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات
وباء كورونا

وتخسر الدول العربية وفق اللجنة نحو  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  % 50أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن
المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية ،وجاءت تقديرات لجنة إسكوا األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب
بخسارة أكثر من  1,7مليون وظيفة في العالم العربي ،وتوقّعت أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول
العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر" هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس
كورونا المستجد.

اإلسكوا 8.3 :مليون سيقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب كورونا
أخبار اليوم
كشفت دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) أن عدد الفقراء
سيرتفع في المنطقة العربية كأحد آثار انتشار فيروس كورونا ،حيث سيقع 3ر 8مليون شخص إضافي في
براثن الفقر ،كما سيزداد عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
وذكر تقرير أعدته منظمة اإلسكوا – والتي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها – أن التقديرات
تشير إلى أن 4ر 101مليون شخص في المنطقة سيصنفون في عداد الفقراء ،كما سيبلغ عدد الذين يعانون
من نقص في التغذية حوالي  52مليونا.
وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي في تصريح لها اليوم" :ستكون عواقب هذه األزمة
شديدة على الفئات المعرضة للمخاطر ،والسيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير
النظامي ممن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية
والتغطية غير الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات
الصمود خالل تفشي الوباء ،كما يمكن أن تتعطل سالسل اإلمداد العالمية بما يؤثر على األمن الغذائي في
العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
وذكرت أن الدول العربية تخسر حوالي  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية وإهدارها ،مشيرة إلى
أن الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  % 50قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يقل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
وأضافت دشتي" :ال بد أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
اإلقليمية داعمة للجهود الوطنية ،وأن تحشد الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص المعرضين
للمخاطر"

 8ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر بسبب كورونا
وكالة العهد نيوز
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين
عربي إلى “عداد الفقراء” في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان “فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية” أن “عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر”.
ونبّهت إلى أنه “نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص”.
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه “سيُصنَّف ما مجموعه  101,4ماليين شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالى  52مليونا ً”.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن “عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة ”.

بسبب كورونا 8 ..ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر
قناة الغدير الفضائية
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين
عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية" أن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر".
ونبّهت إلى أنه "نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص".
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه "سيُصنَّف ما مجموعه  101,4ماليين شخص في المنطقة
في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالى  52مليونا ً".
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو ستين مليار دوالر سنويا ً بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من
شأن الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب بخسارة أكثر
من  1,7مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقعت أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر" هذا العام على
خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستج ّد.

بسبب كورونا ..الفقر يهدد بإضافة  8ماليين عربي إلى قائمته
سكاي نيوز عربية
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين
عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية" أن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر".
ونبّهت إلى أنه "نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص".
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه "سيُصنَّف ما مجموعه  101,4ماليين شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالى  52مليونا ً".
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو ستين مليار دوالر سنويا ً بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من
شأن الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب بخسارة أكثر
من  1,7مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقعت أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر" هذا العام على
خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

األمم المتحدة 8 :ماليين عربي مهددون بالفقر جراء «كورونا»
صحيفة الشرق األوسط
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،اليوم (األربعاء) ،أن ينضم أكثر من
ثمانية ماليين عربي إلى «عداد الفقراء» في المنطقة جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان «فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام
األمن الغذائي في المنطقة العربية» ،بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ،أن «عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة
العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر» ،ونبّهت إلى أنه «نتيجة لذلك ،من المتوقع أن
يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى مليوني شخص».
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه «سيُصنَّف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالى  52مليونا ً».
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة ،روال دشتي ،في بيان ،أن «عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة».
وشددت على أنه «ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء (كورونا)».
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو ستين مليار دوالر سنويا ً بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من
شأن الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المائة أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات اللجنة بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن الوباء قد يتسبّب بخسارة أكثر من  1.7مليون
وظيفة في العالم العربي ،وتوقّعت أن «يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن 42
مليار دوالر هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس (كورونا) المستج ّد».

بسبب كورونا 8 ..ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر
هذا اليوم
صا فوريًا وتم
بسبب كورونا 8 ..ماليين عربي مهددون باالضافة الى قائمة الفقر هو عنوان ال يتضمن ن ً
االستعانة به من موقع السومرية نيوز اإللكتروني بتاريخ.18:37 | 01/04/2020 :
النص الكامل قد نشر اآلن او سينشر الحقًا على موقع السومرية نيوز.

كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر
 RTعربي
توقعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم األربعاء ،أن ينضم أكثر من
 8ماليين عربي إلى "أعداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية" ،أن عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر.
ونبهت إلى أنه نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص.
واستنادا إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه سيصنف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية حوالي  52مليونا.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي ،أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة
للمخاطر ،السيما على النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،ممن ال يستفيدون من
خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  ٪50أن يزيد دخل األسر بما ال يقل عن  20مليار دوالر ،ويمكن المنطقة
من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة "إسكوا" األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن "كوفيد "19-قد يتسبب بخسارة
أكثر من  1.7مليون وظيفة في العالم العربي ،كما توقعت أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية
بما ال يقل عن  42مليار دوالر هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا
المستجد.

دراسة جديدة لإلسكوا 8.3:ماليين عربي يقعون في شباك الفقر بسبب كورونا
الوفد
سيرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر ،وذلك وفق
دراسة جديدة صدرت اليوم عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) حول آثار
ضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي
فيروس كورونا .ونتيجةً لذلك ،من المتوقع أن يزداد أي ً
مليوني شخص.
وبذلك يرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية إلي  101.4مليون شخص وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص
في التغذية حوالي  52مليونًا.
قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا ،الدكتورة روال دشتي" :ستكون عواقب هذه األزمة شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،وال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
بالفعل ،يُتوقع أن يطال غياب الحد األدنى للحماية االجتماعية في بعض البلدان العربية ،والتغطية غير
الشاملة لنُ ُ
ظم الحماية ،الفئات األكثر عرضة للمخاطر ،التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خالل تف ّ
شي
الوباء.
كما يمكن أن ّ
يعطل هذا األخير سالسل اإلمداد العالمية ويؤثر على األمن الغذائي في العديد من البلدان
العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
وتخسر الدول العربية حوالي  60مليار دوالر سنويًا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،فالح ّد من هاتين
الظاهرتين بنسبة  50في المئة قد يزيد دخل األسر المعيشية بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن المنطقة
من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين التجارية.
وأضافت دشتي" :ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة
المعرضين
اإلقليمية داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألشخاص
ّ
للمخاطر".
للتضامن
ودعت األمينة التنفيذية لإلسكوا في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي
ِ
المعرضة للخطر.
االجتماعي يدعم البلدان العربية
ّ

األمم المتحدة :كورونا يهدد  8.3مليون عربي بالفقر -الفيروس يهدد بخسارة أكثر من  1.7مليون وظيفة في
العالم العربي
العربية
وقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،األربعاء ،أن ينضم أكثر من ثمانية
ماليين عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية" أن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر".
ونبّهت إلى أنه "نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي
مليوني شخص".
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه "سيُصنَّف ما مجموعه  101,4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونا ً".
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو  60مليار دوالر سنويا ً بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  %50أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن المنطقة
من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا ،األربعاء ،بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب بخسارة أكثر
من  1.7مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقّعت أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر" هذا العام على
خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستج ّد.

األمم المتحدة تنذر بكارثة 8.3..مليون عربي مهددون بهذا األمر بسبب كورونا
الشبكة العربية
توقعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) األربعاء ،أن ينضم أكثر من 8
مليون عربي إلى “عداد الفقراء” في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان “فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية” أن عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر.
ونبّهت إلى أنه نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص”.
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه “سيُصنَّف ما مجموعه  101,4ماليين شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالى  52مليونا ً”.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة “روال دشتي” في بيان ،أن “عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة”.
وشددت على أنه ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا.
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو  60مليار دوالر سنوياً ،بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من
شأن الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  % 50أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن
المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا ،بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب بخسارة أكثر من 1,7
مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقّعت أن “يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر” هذا العام على
خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستج ّد.

وباء كورونا يهدد أكثر من  8ماليين عربي بالفقر
مونت كارلو الدولية
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) األربعاء أن ينضم أكثر من ثمانية
ماليين عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
إعالن
جاء ذلك في دراسة نشرتها اللجنة بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية" ،حيث توقعت أن يرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع "سقوط  8.3مليون
شخص إضافي في براثن الفقر" ،منبهة إلى أن األمر سيؤدي لزيادة عدد من يعانون من نقص في التغذية
بحوالي مليوني شخص ،وبناء عليه ،رأت الدراسة أن  101.4ماليين شخص من سكان المنطقة العربية
سيصنفون في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليونا ً.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يس تفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة" ،وشددت على ضرورة االستجابة
الطارئة والسريعة من قبل الحكومات العربية من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام
األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا.
وأفادت اللجنة أن الدول العربية تخسر نحو ستين مليار دوالر سنوياً ،بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما
من شأن الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  ،٪50أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن
المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا ،يوم األربعاء  ،4 / 1بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن وباء كورونا قد يتسبّب
بخسارة أكثر من  1.7مليون وظيفة في العالم العربي ،وتوقّعت أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول
العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس
كورونا المستج ّد.

"إسكوا"" :كورونا" يُهدد  8ماليين عربي بالفقر
موقع أم تي في
توقعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،أن ينضم أكثر من  8ماليين عربي
إلى "أعداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية" ،أن عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر.
ونبهت إلى أنه نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص.
واستنادا إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه سيصنف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية حوالي  52مليونا.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي ،أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة
للمخاطر ،السيما على النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،ممن ال يستفيدون من
خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  ٪50أن يزيد دخل األسر بما ال يقل عن  20مليار دوالر ،ويمكن المنطقة
من تحسي ن مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة "إسكوا" بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن "كوفيد "19-قد يتسبب بخسارة أكثر من
 1.7مليون وظيفة في العالم العربي ،كما توقعت أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقل
عن  42مليار دوالر هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

"إسكوا" :كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر
مصراوي
حذرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم األربعاء ،من أن تداعيات أزمة
صا إضافيًا ،من سكان المنطقة
تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-قد تلقي بنحو  8.3ماليين شخ ً
العربية في براثن الفقر.
وكانت عدة دول عربية ،اتخذت إجراءات مشددة ،في اآلونة األخيرة ،في إطار مساع للحد من انتشار
فيروس كورونا.
وتشمل هذه اإلجراءات ،إغالق شركات ومؤسسات تعليمية ،وحظر عام على مناطق سكنية.
وقالت "إسكوا" في بيان إن معدالت الفقر المرتفعة قد تؤدي إلى زيادة في عدد من يعانون من سوء التغذية
في المنطقة بأكثر من مليوني شخص.
وقالت األمينة التنفيذية لـ "إسكوا" روال داشتي" :سيكون لهذه األزمة تداعيات حادة  ،بشكل خاص ،على
المجموعات الضعيفة ،خاصة النساء والبالغين ،والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين ال يتمتعون بالحماية
االجتماعية ،أو التأمين ضد البطالة".
ودعت داشتي الدول العربية إلى ضمان وجود نظام استجابة طارئ سريع لحماية هذه المجموعات من
السقوط في براثن الفقر بسبب تبعات تفشي كورونا.
واضافت" :يتعين أن تدعم االستجابة اإلقليمية الطارئة الجهود الوطنية ،وأن تحشد الموارد والخبرات من
أجل حماية الفقراء والفئات المستضعفة".
وبحسب تقديرات حالية ،يمكن تصنيف حوالي 4ر 101مليون شخص في المنطق العربية على أنهم فقراء،
في حين يعاني  52مليون من سوء التغذية ,وفقا لـ "إسكوا".
وتضم "إسكوا"  18دولة عربية ،هي البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب
وموريتانيا وسلطنة عمان واألراضي الفلسطينية وقطر والسعودية والسودان وسورية وتونس ودولة
اإلمارات العربية المتحدة واليمن.

األمم المتحدة :كورونا يهدد  8.3مليون عربي بالفقر
أخبار العراق
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين
عربي إلى «عداد الفقراء» في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوردت اللجنة في دراسة
نشرتها بعنوان «فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة
العربية» أن «عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن
الفقر».ونبّهت إلى أنه «نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية
بحوالي مليوني شخص».واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه «سيُصنَّف ما مجموعه 101,4
مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي 52
مليوناً».واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن «عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي.
الفئات
ّ

األمم المتحدة :كورونا يهدد  8.3مليون عربي بالفقر
الزوراء
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين
عربي إلى «عداد الفقراء» في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوردت اللجنة في دراسة
نشرتها بعنوان «فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة
العربية» أن «عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن
الفقر».ونبّهت إلى أنه «نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية
بحوالي مليوني شخص».واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه «سيُصنَّف ما مجموعه 101,4
مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي 52
مليوناً».واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن «عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي.
الفئات
ّ

فيروس كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر
الصحيفة
توقعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم األربعاء ،أن ينضم أكثر من 8
ماليين عربي إلى “أعداد الفقراء” في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد .وأوردت اللجنة في
دراسة نشرتها بعنوان “فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة
العربية” ،أن عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص إضافي في براثن الفقر.
ونبهت إلى أنه نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص.
واستنادا إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه سيصنف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية حوالي  52مليونا .واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة
روال دشتي ،أن “عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة للمخاطر ،السيما على النساء
والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،ممن ال يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية
وال من التأمين ضد البطالة” .وشددت على أنه “ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة
من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا”.
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  ٪50أن يزيد دخل األسر بما ال يقل عن  20مليار دوالر ،ويمكن المنطقة
من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين
التجارية .وجاءت تقديرات لجنة “إسكوا” األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن “كوفيد ”19-قد يتسبب
بخسارة أكثر من  1.7مليون وظيفة في العالم العربي ،كما توقعت أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول
العربية بما ال يقل عن  42مليار دوالر هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس
كورونا المستجد.

األمم المتحدة :كورونا يهدد  8.3مليون عربي بالفقر بالبلدي
بالبلدي
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ،األربعاء ،أن ينضم أكثر من ثمانية
ماليين عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية" أن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر".
ونبّهت إلى أنه "نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي
مليوني شخص".
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه "سيُصنَّف ما مجموعه
101,4مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي
 52مليوناً ،بحسب االسواق العربية.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من
أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو  60مليار دوالر سنويا ً بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  %50أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر ،ويُم ّكن المنطقة
من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا ،األربعاء ،بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب بخسارة أكثر
من  1.7مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقّعت أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر" هذا العام على
خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستج ّد.

كورونا يهدد  8ماليين عربي بالفقر
اليمن 360
توقعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم األربعاء ،أن ينضم أكثر من 8
ماليين عربي إلى "أعداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن
الغذائي في المنطقة العربية" ،أن عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8.3مليون شخص
إضافي في براثن الفقر.
ونبهت إلى أنه نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص.
واستنادا إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه سيصنف ما مجموعه  101.4مليون شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية حوالي  52مليونا.
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي ،أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة
للمخاطر ،السيما على النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،ممن ال يستفيدون من
خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة".
وشددت على أنه "ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو  60مليار دوالر سنويا بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من شأن
الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة  ٪50أن يزيد دخل األسر بما ال يقل عن  20مليار دوالر ،ويمكن المنطقة
من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة "إسكوا" األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن "كوفيد "19-قد يتسبب بخسارة
أكثر من  1.7مليون وظيفة في العالم العربي ،كما توقعت أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية
بما ال يقل عن  42مليار دوالر هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا
المستجد.

«كورونا» يهدد  8.3مليون عربي مهددون بالفقر
الجريدة
توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا «إسكوا» األربعاء أن ينضم أكثر من ثمانية
ماليين عربي إلى «عداد الفقراء» في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأور دت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان «فيروس كورونا :التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام
األمن الغذائي في المنطقة العربية» أن «عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع  8,3مليون
شخص إضافي في براثن الفقر».
ونبّهت إلى أنه «نتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد أيضا ً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى
مليوني شخص».
واستنادا ً إلى هذه التقديرات ،أفادت اللجنة بأنه «سيُصنَّف ما مجموعه  101,4ماليين شخص في المنطقة في
عداد الفقراء ،وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي  52مليوناً».
واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن «عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات
المعرضة للمخاطر ،ال سيما النساء والشباب والشابات ،والعاملين في القطاع غير النظامي ،م ّمن ال
ّ
يستفيدون من خدمات الحماية االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة».
وشددت على أنه «ال ب ّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا».
وتخسر الدول العربية ،وفق اللجنة ،نحو ستين مليار دوالر سنويا ً بسبب فقدان األغذية وهدرها ،بينما من
شأن الح ّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  50في المئة أن يزيد دخل األسر بما ال يق ّل عن  20مليار دوالر،
ويُم ّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير ،وتخفيض الواردات من األغذية ،وتحسين
الموازين التجارية.
وجاءت تقديرات لجنة إسكوا األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد 19-قد يتسبّب بخسارة أكثر
من  1,7مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقّعت أن «يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يق ّل عن  42مليار دوالر» هذا العام على
خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

إسكوا تتوقع أن تلقي كورونا بـ 8.3ماليين عربي آخرين في براثن الفقر
صدي أونالين
حذرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ،اليوم األربعاء ،من أن تداعيات
أزمة تفشي فيروس كورونا ،قد تلقي بنحو 3ر 8ماليين شخصا إضافيا من سكان المنطقة العربية في
براثن الفقر.
وكانت عدة دول عربية اتخذت إجراءات مشددة في اآلونة األخيرة في إطار مساع للحد من انتشار فيروس
كورونا.
وتشمل هذه اإلجراءات إغالق شركات ومؤسسات تعليمية ،وحظر عام على مناطق سكنية.
وقالت "إسكوا" في بيان إن معدالت الفقر المرتفعة قد تؤدي إلى زيادة في عدد من يعانون من سوء التغذية
في المنطقة بأكثر من مليوني شخص.
وقالت األمينة التنفيذية لـ "إسكوا" روال داشتي" :سيكون لهذه األزمة تداعيات حادة  ،بشكل خاص ،على
المجموعات الضعيفة ،خاصة النساء والبالغين ،والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين ال يتمتعون بالحماية
االجتماعية ،أو التأمين ضد البطالة".
ودعت داشتي الدول العربية إلى ضمان وجود نظام استجابة طارئ سريع لحماية هذه المجموعات من
السقوط في براثن الفقر بسبب تبعات تفشي كورونا.
وأضافت" :يتعين أن تدعم االستجابة اإلقليمية الطارئة الجهود الوطنية ،وأن تحشد الموارد والخبرات من
أجل حماية الفقراء والفئات المستضعفة".
وبحسب تقديرات حالية ،يمكن تصنيف حوالي 4ر 101مليون شخص في المنطق العربية على أنهم فقراء،
في حين يعاني  52مليون من سوء التغذية ,وفقا لـ "إسكوا".
وتضم "إسكوا"  18دولة عربية ،هي البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب
وموريتانيا وسلطنة عمان واألراضي الفلسطينية وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس ودولة
اإلمارات العربية المتحدة واليمن.

Coronavirus pandemic to push 8 million into poverty in Arab world, UN says
(Daily Sabah)

The coronavirus pandemic will plunge 8.3 million people in the Arab region into
poverty, the United Nation's Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA) said Wednesday.
The ESCWA also warned that 2 million people could become undernourished as a
result.
"With today's estimates, a total of 101.4 million people in the region would be
classified as poor, and 52 million as undernourished," the U.N. agency said.
Women and young adults working in the informal sector and who have no access to
social welfare are among the most vulnerable, said ESCWA executive secretary Rola
Dashti.
"Arab governments must ensure a swift emergency response to protect their people
from falling into poverty and food insecurity owing to the impact of COVID-19,"
Dashti added.
The ESCWA last month warned that the coronavirus pandemic could wipe out more
than 1.7 million jobs across the Arab world this year.
The coronavirus has infected more than 880,000 people around the globe, killing over
44,000. At least 185,00 have so far recovered from the disease.

Coronavirus pandemic threatens to plunge millions in Arab region into
poverty and food insecurity
UN News
COVID-19 will be responsible for pushing a further 8.3 million people in the Arab
region into poverty, according to a new policy brief issued on Wednesday by the
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA).
And the pandemic could also bump up the number of undernourished people there
by some two million.
Current estimates show that there are some 101.4 million in the region who already
live in poverty, according to official criteria, and around 52 million
undernourished.
“The consequences of this crisis will be particularly severe on vulnerable groups”,
said ESCWA Executive Secretary, Rola Dashti, pointing especially to “women and
young adults, and those working in the informal sector who have no access to
social protection and unemployment insurance”.

Because of a high dependence on food imports within the Arab world, a disruption
in global medical supplies to deal with the pandemic, will also have a severe
impact on food security there, says ESCWA.

Meanwhile, in addition to food loss and waste, worth around $60 billion annually
across the region, the brief highlighted other likely economic losses, due to knockon effects of the virus.

What action can be taken to lessen the impact?
According to ESCWA, reducing food loss and waste by 50 per cent would not only
increase household income by some $20 billion, but also significantly improve
food availability, reduce food imports and improve the balance of trade throughout
the region.

Ms. Dashti encouraged Arab Governments to ensure “a swift emergency response
to protect their people from falling into poverty and food insecurity owing to the
impact of COVID-19”.

Last week, she called for the establishment of a regional social solidarity fund to
care for vulnerable countries.

“The regional emergency response must support national efforts and mobilize
resources and expertise to protect the poor and vulnerable”, concluded the
Executive Secretary.

At the same time, Khalid Abu-Ismail, Senior Economist at ESCWA, highlighted
four measures that can be taken to mitigate the crisis, beginning with extending
credit to small businesses and enterprises.

He also stressed the importance of building on social networks and expanding on
cash and other transfers to the poor and vulnerable and encouraged countries to
give “more access to the food insecure population” through the existing voucher
system.
Mr. Abu-Ismail also highlighted the importance of other initiatives such as Arab
Food Security Emergency Funds.

As one of five UN regional commissions, ESCWA supports inclusive and
sustainable economic and social development in Arab States and works on
enhancing regional integration.

Coronavirus to plunge 8 million into poverty in the Arab world, says UN
Al Araby
The coronavirus pandemic will plunge 8.3 million people in the Arab region into
poverty, the United Nation's Economic and Social Commission for Western Asia
said on Wednesday.
ESCWA also warned that two million people could become undernourished as a
result.
"With today's estimates, a total of 101.4 million people in the region would be
classified as poor, and 52 million as undernourished," the UN agency said.
Women and young adults working in the informal sector and who have no access
to social welfare are among the most vulnerable, said ESCWA executive secretary
Rola Dashti.
"Arab Governments must ensure a swift emergency response to protect their
people from falling into poverty and food insecurity owing to the impact of
COVID-19," Dashti added.
ESCWA last month warned that the coronavirus pandemic could wipe out more
than 1.7 million jobs across the Arab world this year.
Locked down countries across the world are suffering from economic recession as
a result of the coronavirus pandemic.
Wealthier nations have introduced stimulus packages and streamlined aid in an
effort to mitigate serious harm to their citizens and economies.
The COVID-19 pandemic has killed more than 40,000 people worldwide since the
virus first appeared in China late last year.

