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ُمنيت جهود الحد من الفقر بأك�ب انتكاسة لها منذ عدة 
اجع المطرد لمعدالت  عقود بعد قرابة ربع قرن من ال�ت
الفقر المدقع عىل مستوى العالم. يقدم تقرير. الفقر 
جديدة  بيانات  االأحوال  تبدل   :2020 ك  المش�ت والرخاء 
د مبادئ  وتحليال الأسباب وعواقب هذه االنتكاسة، ويُحدِّ
عىل  للتغلُّب  استخدامها  للبلدان  ينبغي  ي 

ال�ت السياسة 
ات  هذه االنتكاسة. ويعرض التقرير تقديرات جديدة لتأث�ي
عىل  )كوفيد-19(  كورونا  وس  ف�ي جائحة  وتداعيات 
ي العالم. وباستخدام 

ك �ف مستويات الفقر والرخاء المش�ت
ونماذج  ميدانية  استقصائية  مسوح  من  جديدة  بيانات 
المحاكاة االقتصادية، يُظِهر التقرير أن فقدان الوظائف 
العالم  أنحاء  ي 

�ف بالجائحة  المرتبطة  الحرمان  وأوضاع 
بالفعل،  احتياجا  واالأك�ث  ة  الفق�ي الفئات  بشدة  ت�ف 
ي لمشهد الفقر 

ي الوقت ذاته أيضا إلي تغي�ي جز�أ
وتؤدي �ف

ف من “الفقراء الجدد”  ي ظهور مالي�ي
ي العالم بتسببها �ف

�ف
ارتفاع  التقرير  نه  تضمَّ الذي  االأولي  التحليل  ويُظِهر 
، وأن  احتمال أن يكون الفقراء الجدد من سكان الح�ف
بالزراعة  أقل  بدرجة  يعملوا  وأن  تعليما،  أفضل  يكونوا 
ي فقر مدقع قبل 

بالمقارنة بأولئك الذين كانوا يعيشون �ف
ي توجيه 

ي جائحة كورونا. ولهذه النتائج أهمية بالغة �ف ِّ تف�ث
السياسات من أجل حماية االأرواح وسبل كسب الرزق. 
ويناقش التقرير شواهد وأدلة أولية عىل أن الجائحة أدَّت 
ي 

ي الدخول ُمعرِّضًة للخطر التعا�ف
إل اشتداد التفاوت �ف

ي المستقبل. وأظهر 
االقتصادي الشامل للجميع والنمو �ف

التقرير كيف أن بعض البلدان تتبع سياسات تكيُّفية مرنة 
احتياجا،  االأك�ث  الفئات  وحماية  االأزمة،  مسار  لعكس 

وتعزيز تعاف قادر عىل الصمود.
آفاقا   2020 ك  المش�ت والرخاء  الفقر  تقرير  يفتح 
التقاؤها  يُذكي  مجتمعًة  عوامل  ثالثة  بتحليله  جديدة 
المستقبل: جائحة  ي 

�ف ها  تأث�ي الحالية، وسيستمر  االأزمة 
وس كورونا وما يرتبط به من ركود اقتصادي  كورونا )ف�ي
الفقر رسيعا(،  تراجع معدالت  اتجاهات  يمحو  عالمي 

ي االأعوام 
اته باطراد �ف وال�اع المسلح )الذي تزايدت تأث�ي

ومن  ببطء  يتصاعد  خطر  )وهو  المناخ  وتغ�ي  ة(  االأخ�ي
ي 

�ف الناس  من  ف  مالي�ي سقوط  إل  يؤدي  أن  المحتمل 
ي 

�ف وردت  ي 
ال�ت ثة  الُمحدَّ للتقديرات  ووفقا  الفقر(.  براثن 

التقرير، من المتوقع أن تُؤدي الجائحة إل سقوط نحو 
عام  المدقع خالل  الفقر  براثن  ي 

�ف مليون شخص   100
ي 

ي ال�اع المسلح أيضا إل زيادات �ف ِ 2020 وحده. ويُف�ف
ي بعض البلدان والمناطق. ففي منطقة 

معدالت الفقر �ف
المثال،  سبيل  عىل  أفريقيا،  وشمال  االأوسط  ق  ال�ث
تقريبا  الضعف  بمقدار  المدقع  الفقر  معدالت  زادت 
من جراء  إل %7.2  من %3.8  و2018  عامي 2015  ف  ب�ي
السورية والجمهورية  العربية  الجمهورية  ي 

�ف ال�اعات 
يساعد عىل  بحثا جديدا  التقرير  اليمنية. ويعرض هذا 
ال�اع،  ات  تأث�ي بفعل  أمده  طال  الذي  الفقر  تفس�ي 
ات. وتش�ي  ح أولويات للوقاية وتخفيف هذه التأث�ي ويق�ت
ي أُِعدت من أجل هذا التقرير إل 

التقديرات الجديدة ال�ت
ي براثن 

أن ما يصل إل 132 مليون شخص قد يسقطون �ف
 ُّ ات المتعددة لتغ�ي الفقر بحلول عام 2030 بسبب التأث�ي
االقتصادي  النمو  عىل  ات  التأث�ي أشد  أن  ومع  المناخ. 
بعض  ي 

�ف فإنه  القادمة،  السنوات  ي 
�ف تكمن  والرفاهة 

للمخاطر  التعرض  مع  بالفعل  الفقر  تضاَفر  البيئات 
ي تنقلها 

المتصلة بالمناخ مثل الفيضانات واالأمراض ال�ت
ز التحليل الجديد الذي أورده التقرير عىل  ات. ويُركِّ الح�ث
تضافر عوامل الفقر والمخاطر المتصلة بالغذاء السيما 

ي أفريقيا جنوب الصحراء.
�ف

 ، الب�ث حياة  عىل  ة  المبارسث تبعاتها  إل  باالإضافة 
ي مختلف 

أطلقت جائحة كورونا العنان لكارثٍة اقتصاديٍة �ف
ُمعرِّضًة  تتوال  صدمتها  موجات  مازالت  العالم  أنحاء 
كافية  استجابة  تُبَذل  لم  وما  للخطر.  ين  الكث�ي حياة 
اكمية للجائحة  ات ال�ت عىل الصعيد العالمي، فإن التأث�ي
وتداعياتها االقتصادية، وال�اع المسلح، وتغ�ي المناخ 
ة  لف�ت هائلة  واقتصادية  ية  ب�ث تكاليف  عنها  ض  ستتمخَّ

عرض عام
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ي تم 
ي المستقبل. وتش�ي التنبؤات االآنية للفقر ال�ت

طويلة �ف
إعدادها من أجل هذا التقرير إل أنه من المؤكد تقريبا 
ات االأزمة الحالية سيطال معظم البلدان  أن لهيب تأث�ي
هدف  فإن  الظروف،  هذه  ظل  ي 

و�ف  .2030 عام  ح�ت 
 %3 من  أقل  إل  عالميا  المدقع  الفقر  معدل  خفض 
بالفعل  كان معرضا للخطر  بحلول عام 2030، والذي 
 . قبل االأزمة، أصبح االآن أصعب مناال من أي وقت م�ف
ك  ا االآن أيضا صعوبة تعزيز الرخاء المش�ت داد كث�ي ف وس�ت
ي كل بلد. 

—من خالل زيادة دخول أفقر 40% من الناس �ف
ك  المش�ت الرخاء  مؤرسث  أن  إل  الحالية  التنبؤات  وتش�ي 
ي 2021-2020، 

ي كل االقتصادات تقريبا �ف
سيهبط بشدة �ف

ي 
إذ إن االأعباء االقتصادية للجائحة أصبحت محسوسة �ف

مختلف الفئات عىل سلم توزيع الدخل، وسيشهد مزيدا 
المنخفضة  الدخول  ذوو  الناس  أحس  إذا  الهبوط  من 
هذا  أ 

ويُن�بِ هم.  غ�ي من  أك�ث  ات  بالتأث�ي بالفعل  نسبيا 
من  االأرجح  عىل  يد  ف س�ت االأزمة  بأن  أ  المتكا�ف غ�ي  التأث�ي 
ي 

�ف البلدان  داخل  الدخول  ي 
�ف المساواة  وعدم  التفاوت 

االأمد االأطول، االأمر الذي إذا لم تَُتخذ إجراءات استباقية 
المال  رأس  ي 

�ف ة  كب�ي خسائر  إل  يؤدي  فقد  لمعالجته 
أن  المحرومة، ويزيد من صعوبة  الفئات  ي لدى  الب�ث

ي المستقبل.
ق البلدان نموا يشمل الجميع بثماره �ف تُحقِّ

ي وقت يواجه فيه معظم 
ي صدور هذا التقرير �ف

يأ�ت
بلدان العالم اختيارات حاسمة. ويتطلَّب التبدل الشديد 
لالأحوال الذي أصاب االآن أشد الناس فقرا استجابًة أك�ث 
. ويوثِّق تقرير الفقر  فاعلية من البلدان والمجتمع الدولي
ك 2018 كيف أن بعض البلدان اتخذت  والرخاء المش�ت
ي عىل 

إجراءات جريئة، وتستخلص الدروس وهي تم�ف
وإذا  تظهر.  عندما  النتائج  وتتبادل  قدما،  الطريق  هذا 

قة عىل مستوى االأزمة نفسها،  سارعنا إل بذل جهود ُمنسَّ
ارها  أ�ف ومجابهة  الجائحة،  انتشار  إيقاف  يمكننا  فإنه 
كسب  وسبل  االأرواح  سينقذ  الذي  االأمر  االقتصادية، 
منصف  لتعاف  المواتية  الظروف  أ  ويه�ي اليوم،  الرزق 
الدروس  استخالص  عىل  ويساعد  الصمود،  عىل  قادر 

ي المستقبل.
ف إدارة حاالت الطوارئ �ف لتحس�ي

ي 
ة الحد من الفقر كانت آخذة �ف وت�ي

التباطؤ قبل الأزمة

ي الحد من الفقر 
ق العالم تقدما منقطع النظ�ي �ف لقد حقَّ

أن  يمكن  ما  ، وهو دليل عىل  ي
الما�ف القرن  خالل ربع 

كة )الجزء أ من الشكل 1(.  تنجزه الجهود العالمية المش�ت
بلوغ  دون  تحول  قد  ي 

ال�ت الرئيسية  المخاطر  أن  بيد 
الجائحة بوقت  الفقر ظهرت قبل  القضاء عىل  أهداف 
عىل  للفقر  جديدة  بيانات  التقرير  هذا  ويعرض   . كب�ي
ي معدل الفقر 

اجع المطرد �ف مستوى العالم تظهر أن ال�ت
استمر  ي 

الما�ف القرن  تسعينيات  ي 
�ف بدأ  الذي  المدقع 

ف عامي  َّ بعد ذلك. وب�ي ح�ت عام 2017، لكن التقدم تع�ث
2015 و2017، انخفض عدد االأشخاص الذين يعيشون 
ي أنحاء العالم من 741 مليونا 

دون خط الفقر الدولي �ف
إل 689 مليونا )الجزء ب من الشكل 1(. ومع ذلك، تؤكد 
ي أوردها تقرير 

ة الحد من الفقر ال�ت أرقام 2017 تراجع وت�ي
العالم،  مستوى  وعىل   .2018 ك  المش�ت والرخاء  الفقر 
نقطة  نحو  المتوسط  ي 

�ف المدقع  الفقر  انخفض معدل 
ي من 1990 

مئوية واحدة سنويا خالل ربع القرن الما�ف
إل 2015، لكن معدل االنخفاض تقلص من 2013 إل 
2015 إل 0.6 نقطة مئوية فحسب سنويا )البنك الدولي 

الشكل 1 معدل الفقر العالمي وعدد الفقراء عند خط الفقر 1.90 دولر للفرد يوميا، 2017-1990

http://iresearch.worldbank. ،واشنطن العاصمة ، نت(، البنك الدولي ن�ت المصدر: شبكة إحصاء الفقر )أداة تحليل الأوضاع الفقر ع�ب االإ
.org/PovcalNet/

ي الفصل 1 من هذا التقرير(.
مالحظة: تنطبق قاعدة التغطية العالمية )انظر الملحق 1أ �ف
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3 عام  عرض   

المعدل  ف عامي 2015 و2017، شهد هذا  2018أ(. وب�ي
اجع إل نصف نقطة مئوية سنويا. وبالنظر  مزيدا من ال�ت
ول  ف ة الحد من الفقر، كان هدف ال�ف إل اتجاه انحسار وت�ي
بمعدل الفقر المدقع عالميا إل أقل من 3% بحلول عام 

ي خطر بالفعل.
2030 �ف

أربعة  الدولي  البنك  استحدث   ،2018 عام  ي 
�ف

ي 
ة للفقر �ف مقاييس إضافية للفقر لرصد الطبيعة المتغ�ي

العالم. وتعكس خطوط الفقر االأعىل عند مستوى 3.20 
دوالرات للفرد يوميا و5.50 دوالرات للفرد يوميا خطوط 
يحة الدنيا لالقتصادات متوسطة  ي ال�ث

الفقر الوطنية �ف
متوسطة  االقتصادات  من  العليا  يحة  وال�ث الدخل، 
تيب. ويرصد خط الفقر المجتمعي الذي  الدخل عىل ال�ت
ي االحتياجات االأساسية 

يتغ�ي تبعا لدخل كل بلد الزيادة �ف
ازدياد  مع  كريمة  حياة  ليحيا  نسان  االإ إليها  يحتاج  ي 

ال�ت
. ويتضمن مقياس الفقر متعدد االأبعاد  ي

غ�ف البلد المع�ف
ات للرفاهة )الفقر النقدي،  ي ثالثة مؤرسث

صنوف الحرمان �ف
والحصول عىل التعليم، والبنية التحتية االأساسية(، ومن 

ثمَّ يتيح نظرة ثاقبة عىل الطبيعة المعقدة للفقر.
م هذا التقرير بيانات جديدة وتحليال للفقر عند  يُقدِّ
ة من 2015 إل 2017. وقد تساعد  ي الف�ت

هذه الخطوط �ف
ات  ي تفس�ي بعض تأث�ي

ي توصل إليها التقرير �ف
النتائج ال�ت

ي الكشف 
االأزمة الحالية من حيث زيادة الفقر والعوز، و�ف

ي جنوب آسيا 
ي منطق�ت

عن منطلقات إصالح السياسات. �ف
الفقر  الحد من  كانت جهود  وأفريقيا جنوب الصحراء، 
للفرد  دوالرات  و5.50  دوالرات   3.20 الفقر  خطي  عند 
يوميا أبطأ منها عند خط الفقر المدقع، وهي داللة عىل 
انسلوا  ف  المنطقت�ي ف  ي هات�ي

الناس �ف ة من  ف كث�ي أن مالي�ي
الجائحة.  ي  ِّ تف�ث قبل  المدقع  الفقر  ربقة  من  بصعوبة 
وقد يعود هؤالء إليها بسهولة؛ ومن ثمَّ فإنهم معرضون 
ات زيادة الفقر والعوز الناجمة عن الجائحة  بشدة لتأث�ي
من  الوظائف  خلق  ي  ِ يُف�ف وقد  المناخ.  وتغ�ي  وال�اع 
االجتماعية  الحماية  وتداب�ي  للجميع  شامل  نمو  خالل 
ة من حيث  ي تستهدف هؤالء السكان إل منافع كب�ي

ال�ت
ي أعداد الفقراء الناجمة عن االأزمة 

عكس مسار الزيادات �ف
الحالية، والحيلولة دون سقوط المزيد من االأفراد االأك�ث 

ي براثن الفقر المدقع.
احتياجا �ف

ي 
�ف الفقر  من  الحد  ة  وت�ي تباطؤ  إل  أدَّى  الذي  ما 

أحد  الجائحة؟  ي  ِّ تف�ث قبل  ح�ت  حدث  الذي  العالم، 
ي منطقة أفريقيا 

ز الفقر المدقع �ف ات هو تزايد تركُّ التفس�ي
من  الحد  جهود  انحسار  تشهد  ي 

ال�ت الصحراء،  جنوب 
الشكل  ويُظِهر  االأخرى.  المناطق  من  أبطأ  ة  بوت�ي الفقر 
ة االأعوام  ي كل منطقة لف�ت

ف �ف المدقع�ي الفقراء  2 نسبة 
بالنسبة الأفريقيا  القلق  د أسباب  يُؤكِّ 1990-2018. وهو 
ي 

�ف مشكالت  عن  أيضا  يكشف  لكنه  الصحراء،  جنوب 
ق االأوسط وشمال  أماكن أخرى. وقد شهدت منطقة ال�ث

ة ازدياد معدل الفقر المدقع من  ي االآونة االأخ�ي
أفريقيا �ف

ي 2015، ثم زاد إل الضعف 
ي 2013 إل 3.8% �ف

2.3% �ف
ي 2018، وتُعَزى الزيادة إل ال�اعات 

تقريبا إل 7.2% �ف
)كورال  اليمنية  والجمهورية  سوريا  ي 

�ف رحاها  الدائرة 
وآخرون 2020(.

تتوقف القدرة عىل رصد أوضاع الفقر عىل الصعيد 
لالأرس  االستقصائية  المسوح  بيانات  توفر  العالمي عىل 
ة،  االأخ�ي االآونة  ي 

و�ف الوطنية.  السلطات  تجمعها  ي 
ال�ت

ن عدد المسوح االستقصائية لالأرس إل حد ما منذ  تحسَّ
صدور النسخة االأول لهذا التقرير )البنك الدولي 2016(. 
ن عدد المسوح االستقصائية،  وعىل وجه التحديد، تحسَّ
الصحراء،  جنوب  أفريقيا  ي 

�ف السكانية  التغطية  ونطاق 
ي 

ي ذلك إل حد كب�ي إل مْسح استقصا�أ
ويرجع الفضل �ف

بيد  ة.  االأخ�ي االآونة  ي 
�ف متاحا  أصبح  يا  نيج�ي عن  جديد 

القدرة  الهند يعوق بشدة  بيانات حديثة عن  أن نقص 
االإطار 1-2 من  )انظر  العالمي  الفقر  عىل رصد أوضاع 
، فإن آخر عام  ي هذا التقرير(. ومن ثمَّ

الفصل االأول �ف
أُتيحت عنه بيانات للفقر العالمي هو 2017، وسلسلة 
ي 2014، 

آسيا توقفت �ف ت عن جنوب  نُ�ثِ ي 
ال�ت التقارير 

ح�ت  استمرت  فإنها  االأخرى  المناطق  لكل  بالنسبة  ا  وأمَّ
أوضاع  تشهد  ي 

ال�ت بالبلدان  المتصلة  والبيانات   .2018

الشكل 2 اتجاهات معدل الفقر المدقع، عند خط الفقر البالغ 1.90 دولر يوميا، 
حسب المنطقة، 2018-1990

، واشنطن  نت(، البنك الدولي ن�ت المصدر: شبكة إحصاء الفقر )أداة تحليل الأوضاع الفقر ع�ب االإ
.http://iresearch.worldbank.org ،العاصمة

ة السنوات 1997-2001، وبعد عام  مالحظة: تقديرات الفقر المصفوفة لجنوب آسيا ليست مدرجة لف�ت
ي الفصل 1 من هذا 

طار 1-2 عن الهند والملحق 1أ �ف 2014 بسبب االفتقار إل تغطية سكانية )انظر االإ
ي 

طار 1-2 �ف ي االإ
ف �ف

َّ ف ]7.7 و10.0[ كما هو مُب�ي ي 2017، استخدم نطاق ب�ي
التقرير(. بالنسبة لجنوب آسيا �ف

الفصل 1 من هذا التقرير.
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الهشاشة أو ال�اع ال تزال أيضا محدودة للغاية، وهو 
ق  ال�ث بمنطقة  الخاصة  التقديرات  بشدة عىل  يُؤثِّر  ما 
أوضاع  لقياس  وري  ال�ف ومن  أفريقيا.  وشمال  االأوسط 
الفقر قياسا ناجعا، أال تجعل االأزمة الحالية الحكومات 
واالأشكال  االستقصائية  المسوح  ي 

�ف استثمارها  تُقلِّص 
تزداد  االأزمة،  ظروف  ظل  ي 

و�ف البيانات.  لجمع  االأخرى 
أهمية الحصول عىل بيانات موثوقة عن الفقر من أجل 
ي ح�ت ال تغفل الفئات 

توجيه االستجابة وسياسات التعا�ف
االأك�ث احتياجا واالأول بالرعاية.

ة  ي ف�ت
ك كان إيجابيا �ف معدل الرخاء المش�ت

السنوات 2012-2017، لكن الزيادات 
تها كانت غ�ي متكافئة، وتباطأت وت�ي

ي ضمان أن 
ف للبنك الدولي �ف ف الرئيسي�ي يتمثل أحد الهدف�ي

تحقيق  ي 
�ف المجتمعات  كل  ي 

�ف نسبيا  فقرا  الفقراء  يشارك 
هذا  ويستخدم  منها.  االستفادة  ي 

و�ف االقتصادية  المنافع 
ي هذا 

ك كمقياس للتقدم الُمحرز �ف التحليل الرخاء المش�ت
 %40 أفقر  عىل  ك  المش�ت الرخاء  مفهوم  ز  ويُركِّ المجال. 
ف بالمائة الدنيا(، ويُعرَّف بأنه  يحة االأربع�ي من السكان )رسث
الدخل  من  الفرد  نصيب  لمتوسط  السنوي  النمو  معدل 
ك، وهي  المش�ت الرخاء  أيضا عالوة  أو االستهالك. وتُقاس 
ف أفقر 40% من السكان  ي معدالت نمو الدخل ب�ي

الفرق �ف
ك  المش�ت الرخاء  مستوى  ارتفاع  ويُعد   . الكىلي والمتوسط 
ي أي بلد.

ا مهما لتحقيق االحتواء االجتماعي والرفاهة �ف مؤرسث
الرخاء  عن  جديدة  بيانات  التقرير  هذا  م  يُقدِّ
اقتصادا   91 تُغطِّي  ك،  المش�ت الرخاء  وعالوة  ك  المش�ت
ف عامي 2012 و2017. فقد كان النمو شامال للجميع  ب�ي
 74 ق  حقَّ  : ف والتسع�ي الواحدة  االقتصادات  معظم  ي 

�ف
 53 ل  وسجَّ ك،  المش�ت للرخاء  إيجابيا  معدال  اقتصادا 
 ِّ ُمؤرسث وهو  ك،  المش�ت للرخاء  إيجابية  عالوات  اقتصادا 
ي أغلب البلدان. 

عىل انحسار التفاوت وعدم المساواة �ف
عة للغاية.  وشهدت بعض المناطق تحقيق نتائج ُمشجِّ
ي جنوب آسيا كان 

ق آسيا والمحيط الهادئ، و�ف ففي رسث
ي أمكن 

ي كل البلدان ال�ت
ك إيجابيا �ف معدل الرخاء المش�ت

االأفراد  بأن  المشجعة  النتيجة  هذه  أ 
وتُن�بِ قياسه.  فيها 

ف شملتهم إل  ف المنطقت�ي ي هات�ي
ي المجتمعات �ف

االأفقر �ف
وتظهر  البلدان.  ي 

�ف االقتصادي  التقدم  ثمار  كب�ي  حد 
تضم  ي 

ال�ت الحالية  العينة  من  المستخلصة  الشواهد 
ك يرتبط  ي للرخاء المش�ت يجا�ب 91 اقتصادا أن المعدل االإ
ك  المش�ت للرخاء  يجابية  االإ العالوة  الفقر، وان  بانحسار 

ترتبط بانحسار التفاوت وعدم المساواة.
ك  المش�ت الرخاء  معدالت  ي 

�ف الزيادات  أن  بيد 
ف مختلف فئات الدخل  أ ب�ي توزَّعت عىل نحو غ�ي متكا�ف
ف المناطق. ومن المنظور العالمي، سجل  ي البلدان وب�ي

�ف

للسنوات   %2.3 المتوسط  ي 
�ف ك  المش�ت الرخاء  مؤرسث 

واسعة.  تباينات  يخفي  الرقم  هذا  لكن   ،2017-2012
يحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، بلغ  ففي ال�ث
يحة  ي المتوسط 2.9%، تلتها رسث

ك �ف مؤرسث الرخاء المش�ت
من  الدنيا  يحة  وال�ث  ،%2.7 الدخل  مرتفعة  البلدان 
منخفضة  والبلدان   ،%1.8 الدخل  متوسطة  البلدان 
ي 

ال�ت البلدان  ي 
�ف بكث�ي  أسوأ  الوضع  وكان  الدخل %0.2. 

ي الفئة القليلة 
ي أوضاع الهشاشة وال�اع والعنف. و�ف

تعا�ف
من البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة وال�اع والعنف 
ك، كانت  ي أمكن فيها قياس معدالت الرخاء المش�ت

وال�ت
الدخل  ي 

�ف  %0.8 نسبته  انخفاضا  المتوسط  ي 
�ف النتيجة 

يحة أفقر 40% من السكان.  ي رسث
)أو االستهالك( لالأرس �ف

ك  المش�ت الرخاء  مؤرسث  تراوح  المناطق،  مختلف  ي 
و�ف

والمحيط  آسيا  ق  ي رسث
�ف و%3.5   %4.9 من  المتوسط  ي 

�ف
تيب إل %0.7  ي أوروبا وآسيا الوسطى عىل ال�ت

الهادئ، و�ف
االأوسط  ق  ال�ث ي 

�ف و%0.5  الصحراء،  أفريقيا جنوب  ي 
�ف

وشمال أفريقيا.
تباينات  عن  ك  المش�ت الرخاء  عالوة  بيانات  تكشف 
ك  ة. فقد بلغ المتوسط البسيط لعالوة الرخاء المش�ت كب�ي
ة الدراسة 0.3 نقطة مئوية، وهو  ي 91 اقتصادا خالل ف�ت

�ف
يحة أفقر %40  ي أن االستهالك أو الدخل لدى رسث

ما يع�ف
 0.3 بمقدار  أك�ب  ب�عة  المتوسط  ي 

�ف ينمو  السكان  من 
المتوسطات  أن  بيد  العام.  المتوسط  عن  مئوية  نقطة 
ق آسيا  ي رسث

تفاوتت من نقطة مئوية واحدة �ف قليمية  االإ
ي إل  ي أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

والمحيط الهادئ، و�ف
ق االأوسط وشمال  ي ثالث مناطق أخرى: ال�ث

قيم سلبية �ف
جنوب  وأفريقيا   ،)0.5-( آسيا  وجنوب   ،)0.4-( أفريقيا 
الثالثة  االقتصادات  من  اثنان  ل  وسجَّ  .)0.6-( الصحراء 
ي العينة قيما 

المتأثرة بأوضاع الهشاشة وال�اع والعنف �ف
ك.  ك ولعالوة الرخاء المش�ت سلبية لمؤرسث الرخاء المش�ت
عىل  تحصل  ي 

ال�ت البلدان  نصف  من  أك�ث  أيضا  ل  وسجَّ
للبنك  التابعة  للتنمية  الدولية  المؤسسة  من  مساندة 

ك. الدولي قيما سلبية لعالوة الرخاء المش�ت
ي جائحة كورونا وما تبعها من أزمة  ِّ وح�ت قبل تف�ث
ك  ي الرخاء المش�ت

اقتصادية، تباينت االتجاهات الزمنية �ف
ف مختلف االقتصادات والمناطق. ويقارن تحليل جديد  ب�ي
ي 

ك �ف ف مقاييس الرخاء المش�ت أُِعد من أجل هذا التقرير ب�ي
ي 

السنوات 2012-2017 لما يبلغ 68 اقتصادا ومثيالتها �ف
 ، ف ت�ي ف الف�ت ف هات�ي ة سابقة )2010-2015(. وبالمقارنة ب�ي ف�ت
ات  مؤرسث لديها  زادت  االقتصادات  نصف  نحو  أنَّ  ف 

َّ تب�ي
ك، والنصف االآخر تراجعت. وعىل الرغم  الرخاء المش�ت
ك كان  ات الرخاء المش�ت ي مؤرسث

من أن متوسط التغ�ي �ف
ي 

ف المناطق. و�ف ة ب�ي إيجابيا، فإنه وجدت اختالفات كب�ي
ة االأحدث  ي الف�ت

ك �ف المتوسط، كان مؤرسث الرخاء المش�ت
لكن هذه   ،)%1.8( السابقة  ة  الف�ت ي 

�ف منه  أك�ب   )%2.3(
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ق آسيا والمحيط  ي ثالث مناطق فقط: رسث
زت �ف الزيادة تركَّ

)وهي  العالم  وبقية  الوسطى،  وآسيا  وأوروبا  الهادئ، 
عمل  مناطق  خارج  الدخل  مرتفعة  بلدان  معظمها  ي 

�ف
تستمر  المتوسط،  ي 

و�ف النامية(.  الست  الدولي  البنك 
معظم  الزمن:  بمرور  ك  المش�ت الرخاء  مستويات  زيادة 
للرخاء  إيجابية  مستويات  سجلت  ي 

ال�ت االقتصادات 
ة  ي الف�ت

قت ذلك أيضا �ف ة السابقة حقَّ ي الف�ت
ك �ف المش�ت

االأحدث.
الرخاء  مستويات  قياس  عىل  القدرة  نت  تحسَّ لقد 
ي نطاق 

ة �ف ك، لكن ال تزال توجد أوجه نقص كب�ي المش�ت
ي 

ال�ت والتسعون  الواحدة  واالقتصادات  البيانات.  تغطية 
ك فيها  استطاع التحليل حساب مستويات الرخاء المش�ت
سكان  من  فقط   %59.9 تُمثِّل  و2017   2012 عامي  ف  ب�ي
ما ملموسا عن  العالم. ومع ذلك، يُمثِّل هذا الرقم تقدُّ
ي عام 2014، حينما 

الجهود االأولية لقياس هذا المؤرسث �ف
كانت البيانات الكافية المتاحة تُغطِّي 65 اقتصادا فقط. 
الرخاء  قياس  يكون  البيانات،  ي ظل محدودية 

�ف أنه  بيد 
ي يكون تتبعه فيها 

ي البيئات ال�ت
ك أشد صعوبة �ف المش�ت

والهشة  االأفقر  البلدان  ي 
�ف غالبا  وذلك  االأهمية،  بالغ 

ك  المش�ت الرخاء  مستويات  قياس  يمكن  وال  ة.  والصغ�ي
ي تُغطِّي 

ي نحو ربع كل البلدان منخفضة الدخل ال�ت
إال �ف

ي هذه الفئة من فئات الدخل.
37.7% من السكان �ف

ُّ المناخ  جائحة كورونا، والرصاع، وتغ�ي
ي اجتثاث 

قت �ف ي تحقَّ
دت المكاسب ال�ت بدَّ

ي جيل كامل
الفقر، وذلك للمرة الأوىل �ف

أدَّت الجائحة وما ارتبط بها من أزمة اقتصادية فاقمتها 
ات ال�اع المسلح وتغ�ي المناخ إل تبديد المكاسب  تأث�ي
ي الحد من الفقر وتعزيز الرخاء 

قت بصعوبة �ف ي تحقَّ
ال�ت

هذا  أوردها  ي 
ال�ت الجديدة  النتائج  ح  وتوضِّ ك.  المش�ت

ات  التأث�ي أن  وتُظِهر  االأجل،  ة  قص�ي ات  التأث�ي التقرير 
السلبية عىل وضع الفقر والتفاوت وعدم المساواة قد 

ي االأمد المتوسط.
تتسع وتشتد �ف

االقتصادية  واالأزمة  كورونا  جائحة  بددت  واليوم، 
مكافحة  ي 

�ف بصعوبة  تحققت  ي 
ال�ت المكاسب  بالفعل 

من  عقدين  من  أك�ث  منهيًة  العالم  مستوى  الفقر عىل 
الجديد  التحليل  تقديرات  وتشمل  المتواصل.  التقدم 
ات ومدتها المحتملة. ومن  لهذا التقرير حجم هذه التأث�ي
المتوقع أن يزداد معدل الفقر بحسب مقياس خط الفقر 
ي عام 2020 للمرة االأول منذ عام 1998. وتش�ي 

الدولي �ف
انكماشا  سُتسبِّب  الجائحة  أن  إل  االقتصادية  التنبؤات 
للمتوسط العالمي لنصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج 
المرجعي(  السيناريو  ي 

)�ف  %5 ف  ب�ي قدره  اوح  ي�ت المحىلي 
 .2020 عام  خالل  االأوضاع(  تدهور  سيناريو  ي 

)�ف و%8 

ي أُِعدت من أجل هذا التقرير 
وتش�ي التنبؤات االآنية ال�ت

داد معدل الفقر بنسبة  ف ي السيناريو المرجعي س�ي
إل أنه �ف

ي 2021، 
ي 2020، و1.4 نقطة مئوية �ف

1.2 نقطة مئوية �ف
ي سيناريو تدهور االأوضاع، فإن الزيادة ستصل إل 

ا �ف أمَّ
ي 2021 

�ف مئوية  نقطة  و1.9  ي 2020 
�ف مئوية  نقطة   1.5

ض السيناريوهان أن يبلغ معدل الفقر  )الشكل 3(. ويف�ت
ف %8.9  ي 2020، وما ب�ي

ف 9.1% و9.4% �ف العالمي ما ب�ي
ي عام 

أ هذه النتائج الجديدة بأنه �ف
ي 2021. وتُن�بِ

و9.4% �ف
أنحاء  ي 

�ف مليون شخص  بنحو 88  ر  يُقدَّ ما  فإن   ،2020
ي السيناريو المرجعي 

ي براثن الفقر �ف
العالم سيسقطون �ف

وما  الحالية،  بمستوياتها  كورونا  جائحة  استمرار  مع 
ي سيناريو تدهور االأوضاع بسبب 

يصل إل 115 مليونا �ف
ي 2020 تلك 

الجائحة. وتشبه معدالت الفقر المتوقعة �ف
ر  تُؤخِّ أن  المتوقع  فمن  ولذلك   ،2017 ي 

�ف كانت  ي 
ال�ت

ات جائحة كورونا التقدم المحرز نحو إنهاء الفقر  تأث�ي
المدقع ثالث سنوات عىل االأقل. 

ستكون  آسيا  جنوب  أن  إل  التقديرات  هذه  تش�ي 
شخص  مليون   49 سقوط  مع  را،  ت�ف االأك�ث  المنطقة 
ي 

ي سيناريو تدهور االأوضاع( �ف
ف )قرابة 57 مليونا �ف إضافي�ي

براثن الفقر.   وستكون أفريقيا جنوب الصحراء المنطقة 
ف  اوح ب�ي التالية االأشد تأثُّرا، إذ من المتوقع سقوط ما ي�ت
الفقر  براثن  ي 

ف �ف 26 مليون و40 مليون شخص إضافي�ي
المدقع. وبوجه عام، سيكون نحو 72 مليونا من الفقراء 

نية لمعدل الفقر العالمي عند خط الفقر 1.90 دولر للفرد  الشكل 3 التنبؤات الآ
يوميا، 2021-2015
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ما قبل جائحة كوروناالسيناريو المرجعي مع استمرار المستويات الحالية للجائحةسيناريو تدهور ا��وضاع بسبب الجائحة

ثة عىل أساس حسابات الك�ف وآخرين )2020( شبكة إحصاء الفقر )أداة تحليل  المصدر: التقديرات الُمحدَّ
http://iresearch.worldbank.org/Povcal- ، واشنطن العاصمة، نت(، البنك الدولي ن�ت  الأوضاع الفقر ع�ب االإ

.Net/, and Global Economic Prospects
وس كورونا يستخدم  ي ف�ي

ي االعتبار ثالثة سيناريوهات للنمو: )1( سيناريو ما قبل تف�ث
مالحظة: أُِخذت �ف

ي تسبق بدء 
ي 2020 من تقرير االآفاق االقتصادية العالمية، وال�ت

ي إصدار يناير/كانون الثا�ف
معدالت النمو الواردة �ف

وس كورونا؛ )2( يستخدم سيناريو تدهور االأوضاع بسبب الجائحة؛ )3( يستخدم السيناريو المرجعي  أزمة ف�ي
ي إصدار يونيو/حزيران 2020 من تقرير االآفاق 

الستمرار الجائحة بمستوياتها الحالية معدالت النمو الواردة �ف
. ي النمو العالمي لعام 2020 بنسبة 8% و 5% عىل التوالي

ي توقعت حدوث انكماش �ف
االقتصادية العالمية ال�ت
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بلدان  ي 
�ف المرجعي  السيناريو  ي 

�ف ف  المتوقع�ي الجدد 
إجمالي  أخماس  أربعة  من  أك�ث  أي  الدخل-  متوسطة 
قليمي االأعىل  قنا خطوط الفقر االإ الفقراء الجدد. وإذا طبَّ
الدخل  متوسطة  البلدان  من  الدنيا  يحة  لل�ث المناسبة 
يحة العليا من البلدان  )3.20 دوالرات للفرد يوميا( وال�ث
متوسطة الدخل )5.50 دوالرات للفرد يوميا(، فإن تأث�ي 
بكث�ي  أشد  سيكون  الفقر  أوضاع  عىل  كورونا  جائحة 

)الشكل 4(.
لجائحة  االقتصادية  ات  بالتأث�ي التنبؤات  لنا  تتيح 
ات الجائحة عىل معدالت  كورونا وتداعياتها تقدير تأث�ي
المستهدف  العام  وهو   ،2030 عام  ح�ت  الفقر 
ف وأهداف التنمية  ي البنك الدولي المتالزم�ي

لتحقيق هد�ف
اض السيناريو المتفائل أنه بعد  المستدامة. وح�ت مع اف�ت
عام 2021 سيعود النمو إل معدالته التاريخية، أي أن 
نصيب الفرد من معدل النمو السنوي لكل بلد من 2021 
ف عامي 2008 و2018، فإن  إل 2030 يساوي متوسطه ب�ي
الفقر والعوز ستكون  الجائحة من حيث زيادة  ات  تأث�ي
جائحة  استمرار  مع  المرجعي  السيناريو  ي 

و�ف واسعة. 
سكان  من   %6.7 سيعيش  الحالية،  بمستوياتها  كورونا 
ي عام 2030، مقارنة 

الدولي �ف الفقر  العالم تحت خط 
ا سيناريو تدهور  بالمستوى المستهدف البالغ 3%. وأمَّ
ض أن يصل معدل  االأوضاع بسبب الجائحة، فإنه يف�ت

ي عام 2030.
الفقر المدقع 7% �ف

التقرير  د  يُؤكِّ الجديدة،  التنبؤات  هذه  إل  استنادا 
ق عىل  ي 2030 لن يتحقَّ

أن المستوى المستهدف بلوغه �ف
كورونا.  لجائحة  ف  السيناريوه�ي من  أٍي  ظل  ي 

�ف االأرجح 
كل  ل  تُسجِّ أن  المستهدف  المستوى  تحقيق  وسيتطلَّب 
االقتصادات معدل نمو قدره 8.0% )السيناريو المرجعي( 
أو 8.5% )سيناريو تدهور االأوضاع( لمتوسط نصيب الفرد 
من الدخل، وهو ما يعادل نحو خمسة أضعاف معدالت 
ي أفريقيا جنوب الصحراء. وتنطوي هذه 

النمو التاريخية �ف
ي المستقبل 

ات الجائحة �ف ي تصف تأث�ي
السيناريوهات ال�ت

أن  إل  بالنظر  ف  اليق�ي حالة عدم  من  عالية  عىل درجات 
استئصال  صعوبة  د  تؤكِّ لكنها  تتطور،  تزال  ال  الجائحة 
الفقر المدقع بحلول عام 2030. وسيتطلب تحقيق هدف 
إجراءات   2030 عام  بحلول  المدقع  الفقر  عىل  القضاء 
يشمل  نمٍو  ارة  رسث شعال  الإ ومتواصلة  رسيعة  ملموسة 

ي يستمر فيها الفقر المدقع.
ي البلدان ال�ت

الجميع بثماره �ف

د حدوث  المسوح الستقصائية الميدانية تُؤكِّ
فقدان كب�ي للوظائف وتراجع كب�ي للدخول من 

جراء جائحة كورونا

أجراها  التواتر  عالية  هاتفية  استقصائية  مسوح  ترسم 
ي طائفة متنوعة من البلدان صورة واقعية 

البنك الدولي �ف
ي هذه البيئات مع انجالء الوضع 

ي لما يحدث �ف
بشكل آ�ف

بشأن جائحة كورونا. وتش�ي بيانات أولية إل تراجع الدخول 

الشكل 4 الفقراء الجدد عند خط الفقر 1.90 دولر للفرد يوميا في 2020 ، والسيناريو المرجعي مع استمرار 
الجائحة بمستوياتها الحالية، وسيناريو تدهور الأوضاع بسبب الجائحة

ثة لميلر وآخرين 2020، عىل أساس حسابات الك�ف وآخرين 2020، شبكة إحصاء الفقر )أداة تحليل الأوضاع  المصادر: التقديرات الُمحدَّ
، 2020أ،  ، واشنطن العاصمة، /http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet، والبنك الدولي نت(، البنك الدولي ن�ت الفقر ع�ب االإ

و2020ب.
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ب. سيناريو تدهور
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أ. السيناريو المرجعي 
مع استمرار المستويات

 الحالية للجائحة
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ي 
ي الكث�ي من البلدان �ف

وفقدان الوظائف عىل نطاق واسع �ف
االأمد القص�ي عىل االأقل. وشهدت معظم البلدان هبوط 
دخول العمال عىل نطاق لم يسبقه مثيل عىل الصعيد 
المثال، أفاد  ي )هيل ونارايان 2020(. فعىل سبيل 

الوط�ف
كانوا  يا  نيج�ي ي 

�ف ي 
استقصا�أ مسح  ي 

�ف ف  المجيب�ي من   %42
ف  ي جائحة كورونا بأنهم أصبحوا عاطل�ي ِّ يعملون قبل تف�ث
قرابة  وأن   ،2020 مايو/أيار  ي 

�ف الجائحة  بسبب  عمل  بال 
ف تحدثوا عن تخفيضات لدخولهم منذ  80% من المجيب�ي
ي إثيوبيا، 

منتصف مارس/آذار )سيواتو وآخرون 2020(. و�ف
ف 2 أبريل/ ي ب�ي

ي مسح استقصا�أ
ف �ف أفاد 13% من المجيب�ي

نيسان و13 مايو/أيار بأنهم فقدوا وظائفهم )19% منهم 
االأرسية  دخولهم  أن   %55 وذكر  ية(،  ح�ف مناطق  ي 

�ف
تقلصت )في� وآخرون 2020(. وتؤدِّي تخفيضات الدخول 
ي سبعة بلدان 

رسيعا إل تقليص مستويات االستهالك. و�ف
، أفاد 40% أو  ي ي منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

�ف
نفاد  ي إل 

الذين شملهم مسح استقصا�أ الناس  أك�ث من 
ونارايان  )هيل  غالقات  االإ أثناء  الطعام  من  لديهم  ما 
ي 

البلدان سياسات طموحة �ف 2020(. وقد طبَّقت بعض 
ي بادئ 

و �ف إطار االستجابة لهذه االأوضاع. فقد وافقت ب�ي
االأمر عىل تخصيص ثالثة مليارات سول )0.5% من إجمالي 
( لمعالجة الحالة الصحية الطارئة وما يقرب  الناتج المحىلي
 ) المحىلي الناتج  إجمالي  من   %1.1( سول  مليارات   5 من 
احتياجا  االأك�ث  االأرس  لدعم  ة  مبارسث تحويالت  لتقديم 
ي أواخر 

غالقات الوطنية. و�ف ة االإ واالأول بالرعاية خالل ف�ت
يوليو/تموز 2020، أعلنت الحكومة عن تحويالت نقدية 
إضافية لالأرس االأك�ث احتياجا واالأول بالرعاية قيمتها 6.4 

1.) مليارات سول )0.9% من إجمالي الناتج المحىلي

وطأة الأزمة يتحملها أناٌس يعانون بالفعل من 
الفقر والحرمان

ي كل مستويات الدخل 
ي جميع البلدان و�ف

تأثَّر الناس �ف
واالقتصادية  الصحية  والتداعيات  بالعواقب  تقريبا 
الظهور  ي 

�ف آخذة  ثمة شواهد  أنه  بيد  لجائحة كورونا. 
أو  الفقر  من  حاليا  يعانون  الذين  الناس  أن  ف 

ِّ تُب�ي
روا بشدة. ومن هؤالء الناس، عىل سبيل  الحرمان ت�ف
مستويات  عىل  الحاصلون  أولئك  الح�،  ال  المثال 
االأصول،  من  ا  كث�ي يمتلكون  وال  التعليم  من  متدنية 
يشتغلون  ومن  مأمونة،  غ�ي  وظائف  ي 

�ف يعملون  ومن 
بحرف ذات مهارات متدنية.

أحد  هم؟  غ�ي من  أك�ب  مخاطر  الفقراء  يواجه  لماذا 
االأسباب هو أن وظائفهم يُمِكن بسهولة أك�ب تعطيلها 
المثال،  الركود. فعىل سبيل  ي ظل ظروف 

إلغاؤها �ف أو 
يقل احتمال أن يتمكن االأفراد االأفقر وذوو المستويات 
بعد.  من  العمل  من  والمهارات  التعليم  من  المتدنية 

والحانات  والفنادق  المطاعم  مثل  االأعمال  ومنشآت 
ي العادة 

ي تستخدم �ف
وكذلك متاجر الجملة والتجزئة ال�ت

استيعاب  يمكنها  ما  نادرا  محدودة  مهارات  ذوي  عماال 
هذه  نالت  إثيوبيا،  ي 

و�ف منازلهم.  من  يعملون  عمال 
القطاعات أك�ب حصة من فقدان الوظائف ح�ت منتصف 
أيضا  ويزداد   .)2020 وآخرون  )في�   2020 مايو/أيار 
ي مهن وقطاعات ال 

احتمال أن يشتغل العمال االأفقر �ف
نشاءات،  تتواءم مع ممارسات التباعد االجتماعي )مثل االإ
التجزئة  ومتاجر  العمالة،  كثيفة  التحويلية  والصناعات 
الشخ�ي  تعرضهم  خطر  يزداد  ثم  ومن  ة(،  الصغ�ي
عىل  ات  وتأث�ي تداعيات  من  لذلك  وما  كورونا،  لجائحة 
ر أيضا أشد العمال فقرا  صحتهم ودخولهم. وقد يت�ف
بدرجة أك�ب الأن لديهم آليات وأساليب أقل للتكيف مثل 
ات  ي ف�ت

ي قد تُغطِّي االحتياجات االأساسية �ف
المدخرات ال�ت

االأمان  أنظمة  تعجز  قد  النامية،  البلدان  ي 
و�ف البطالة. 

ات  االجتماعي غ�ي المالئمة عن التعويض عن هذه التأث�ي
المتفاوتة للجائحة.

ي المجتمعات 
ي إمكانية التعرض للمخاطر �ف

مع التباين �ف
أمرا  وس  الف�ي انتشار  احتواء  والمهمشة، يصبح  ة  الفق�ي
ي 

بالغ االأهمية. وتعتمد الُنُهج الفعالة عىل مهارات وتفا�ف
أفراد المجتمعات المحلية. ففي مومباي بالهند، استطاع 
ي 

وس كورونا �ف مسؤولو المدينة وقف االنتشار ال�يع لف�ي
ي 

ية �ف ، وهي إحدى أك�ب التجمعات العمرانية الح�ف ي
دارا�ف

المدينة، عن طريق تعبئة جهود أفراد المجتمع المحىلي 
اتيجية  وموظفي العيادات الطبية الخاصة لتطبيق إس�ت
لقياس  الناس  من  ة  كب�ي الأعداد  إجراء مسح  تقوم عىل 
ي غضون 

ي أجسامهم. و�ف
ف �ف مستويات الحرارة واالأكسج�ي

ثالثة أشهر بحلول يوليو/تموز 2020، انخفضت حاالت 
ي المنطقة إل 20% من 

وس المبلغ عنها �ف االإصابة بالف�ي
ي مايو/أيار. ولمساعدة االأرس 

مستوى الذروة الذي بلغته �ف
ية،  الخ�ي المؤسسات  قامت  غالقات،  االإ أثناء  ة  الفق�ي
آالف  ويد  ف ب�ت ومتطوعون  الحكومية،  غ�ي  والمنظمات 
الذي  النجاح  ويرجع  عاشة.  لالإ تموين  بحصص  االأرس 
مة  ي إل “تضافر مجموعة من الحلول الُمصمَّ

قته دارا�ف حقَّ
بروح  والتحىلي   ، المحىلي المجتمع  ومشاركة  خصيصا، 

المثابرة والصمود” )مسيحه 2020(.
ي بعض البلدان عرضًة بدرجة أك�ب 

قد تكون النساء �ف
وس كورونا بسبب مشاركتهن  بف�ي لالإصابة  االآخرين  من 
االأول،  الخطوط  ي 

�ف الصحي  القطاع  مهن  ي 
�ف الواسعة 

االأرس.  من  الكث�ي  ي 
�ف الرعاية  بمسؤوليات  واضطالعهن 

سياق  ي 
�ف أخرى  دة  ُمحدَّ صحية  مخاطر  النساء  وتواجه 

إل  تؤدي  قد  الصارمة  غالق  االإ تداب�ي  الأن  الجائحة 
النساء  حق  ي 

�ف االأرسي  العنف  من  مرتفعة  مستويات 
شانت، ولوري 2020، هيئة االأمم  واالأطفال )جاليا، وم�ي
ي بعض البيئات، قد تضطر 

المتحدة للمرأة، 2020(. و�ف
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إل  عليهن  الرعاية  مسؤولية  أعباء  زيادة  بسبب  النساء 
تقليص وقت العمل بأجر أو ترك سوق العمل كليًة )هيل 

ونارايان 2020(.

ذ تداب�ي قوية، فإن جائحة كورونا  ما لم تُتخَّ
سوف تؤدي إىل إضعاف النمو الذي يشمل 

الجميع بثماره، وتعميق التفاوت وعدم المساواة

نتيجة  أنه  إل  التقرير  لهذا  أجريت  ي 
ال�ت التنبؤات  وتش�ي 

ي 
�ف اجع  سي�ت للجميع  الشامل  النمو  فإن  العالمي،  للركود 

ف  ي جميع االقتصادات الواحدة والتسع�ي
االأعوام القادمة �ف

خالل  ومن  اقتصادا.   13 ماعدا  بيانات  عنها  تتوفر  ي 
ال�ت

بالفعل  الجائحة  أدت  الدخول،  متوسط  نمو  تقليص 
التنبؤات  وتش�ي  ك.  المش�ت الرخاء  لمؤرسث  حاد  هبوط  إل 
البلدان  معظم  أن  إل   ،2021-2019 بالسنوات  الخاصة 
ك طوال  ا للرخاء المش�ت ي تحقيق مؤرسث أقل كث�ي

ستستمر �ف
المتوسط  ي 

ك �ف المش�ت الرخاء  بلغ مؤرسث  ة. فقد  الف�ت هذه 
ي السنوات 2012-2017؛ وبالنسبة للسنوات 2019-

2.3% �ف
ك  2021، سيكون المتوسط 0% إذا كان مؤرسث الرخاء المش�ت
الرخاء  عالوة  أن  اض  باف�ت )أي  المتوسط  ي 

�ف النمو  يساوي 
ي كل االقتصادات(، بل أقل من ذلك إذا 

ك صفر �ف المش�ت
ائح االأفقر من السكان أك�ث من  كان تأث�ي االأزمة يصيب ال�ث
ر أشد الناس فقرا بشدة من جراء االأزمة  َّ

هم. وإذا ت�ف غ�ي
أيضا إل  الجائحة، فإنها ستؤدي  الناجمة عن  االقتصادية 
لة لعالوة  ك. والتنبؤات الُمعدَّ عالوات سلبية للرخاء المش�ت
ك ليست متاحة بعد، لكن البيانات التاريخية  الرخاء المش�ت
ة )من المتالزمة التنفسية  ي االآونة االأخ�ي

ة �ف عن االأوبئة الكب�ي
وس زيكا  ي ف�ي ِّ ي 2003 إل تف�ث

الحادة الوخيمة )سارس( �ف
ي 2016( تش�ي إل أن هذه االأحداث تزيد التفاوت وعدم 

�ف
ف  ب�ي التوظيف  آفاق  بشدة  وتُقلِّص  الدخول،  ي 

�ف المساواة 
وستكون  فحسب.  أساسي  تعليم  عىل  ف  الحاصل�ي العمال 
االأمد  ي 

�ف ات  تأث�ي أيضا  المساواة  وعدم  التفاوت  لزيادة 
المتوسط. يتنبأ التقرير بأنه إذا حدثت زيادة سنوية قدرها 
تفع إل  ، فإن معدل الفقر العالمي س�ي ي

ي معامل جي�ف
1% �ف

ي 2030.
8.6% �ف

ة االأجل قد تتفاوت،  عىل الرغم من أن االأنماط قص�ي
لجائحة كورونا عىل  أجال  االأطول  السلبية  التداعيات  فإن 
اتخاذ  يتم  لم  وإذا  جلية.  واضحة  الدخول  ي 

�ف التفاوت 
تدخالت قوية، فإن االأزمة قد تؤدِّي إل موجات من زيادة 
لدى  االجتماعي  الحراك  وتراجع  الدخول،  ي 

�ف التفاوت 
القدرة  وانحسار  بالرعاية،  واالأول  احتياجا  االأك�ث  الفئات 
ي المستقبل )هيل ونارايان 

ي وجه الصدمات �ف
عىل الصمود �ف

2020(. وزيادة التفاوت وعدم المساواة قد تذكيها عوامل 
ة،  مثل انهيار كث�ي من منشآت االأعمال الصغرى والصغ�ي
ي قد تكون دائمة للبطالة عىل الحياة المهنية 

ات ال�ت والتأث�ي
والقدرة عىل الكسب وتحقيق الدخل لدى العمال الشباب 

المال  رأس  ي 
�ف فادحة  المتدنية، وخسائر  المهارات  وذوي 

إل  جزئيا  يُعَزى  فيما  المحرومة،  االأرس  لدى  ي  الب�ث
ي تضطر تلك االأرس إل اتباعها. ومن 

اتيجيات التكيُّف ال�ت إس�ت
ها  أك�ث تكون  قد  ي 

ال�ت التكيفية  اتيجيات  س�ت االإ هذه  أوائل 
ي الظهور 

ا تقليل استهالك الغذاء. وثمة بيانات آخذة �ف تدم�ي
من المسوح االستقصائية الهاتفية لجائحة كورونا تش�ي إل 
اتيجية يجري استخدامها عىل نطاق واسع.  س�ت أن هذه االإ
نصف  من  أك�ث  أفادت  المثال،  سبيل  يا، عىل  نيج�ي ففي 
االأرس أنها لجأت إل تقليل استهالكها من الغذاء )سيواتو 
اتيجية  س�ت االإ هذه  اتباع  لمدة  وتبعا   .)2020 وآخرون 
ة  كب�ي الغذاء  استهالك  ات خفض  تأث�ي تكون  قد  وشدتها، 
رأس  وتراكم   ، ي

المعر�ف ونموهم  االأطفال،  صحة  عىل 
ي المستقبل، وكذلك عىل صحتهم 

ي لديهم �ف المال الب�ث
وإنتاجيتهم عند البلوغ.

تش�ي أيضا شواهد أولية من مسوح استقصائية هاتفية 
ي الخطوط االأمامية إل أنه من المحتمل أن تُؤثِّر خسائر 

�ف
عىل  المدارس  إغالق  عن  الناجمة  ي  الب�ث المال  رأس 
هم، ويرجع السبب  ف أك�ث من غ�ي االأطفال الفقراء والريفي�ي
االأحيان عن  غالب  ي 

�ف يعجزون  أنهم  إل  ي ذلك 
�ف الرئي�ي 

يا، كانت أغ�ف 20% من االأرس  ي نيج�ي
التعلم عن بُعد. و�ف

ف  ة من بقية السكان عىل تمك�ي عىل االأرجح أقدر بدرجة كب�ي
ي ذلك التعلم 

أطفالها من متابعة أنشطتهم للتعلم، بما �ف
وآخرون  )سيواتو  المدارس  إغالق  أعقاب  ي 

�ف بعد  عن 
ي إطار استجابتها لجائحة كورونا، أعلنت النيجر 

2020(. و�ف
نتائج  أجل  من  التعّلم  بمستوى  “االرتقاء  وع  م�ث عن 
التعليم” الذي يهدف إل الوصول إل االأطفال العاجزين 
ع�ب  ونية  إلك�ت منصة  وابتكار  الدراسة،  ي 

�ف االنتظام  عن 
كان  بلٍد  ي 

و�ف  . ف المعلم�ي بتدريب  للنهوض  نت  ن�ت االإ شبكة 
اوح  ي جائحة كورونا نصف االأطفال الذين ت�ت

فيه قبل تف�ث
ف بالمدارس  ف 7 سنوات و12 سنة غ�ي ملتحق�ي أعمارهم ب�ي
ي ولكن لم يكتسبوا 

عىل  االإطالق، أو أتموا التعليم االبتدا�أ
وع يمكنه مساعدة  سوى مهارات أساسية قليلة، فإن الم�ث
نفسه  الوقت  ي 

و�ف كورونا،  أزمة  عىل  التغلب  عىل  االأرس 
ي النيجر. وتنطوي هذه النتائج 

تحديث النظام التعليمي �ف
ي 

واالستجابات المبتكرة عىل دروس يمكن االستفادة منها �ف
ي ينبغي أن تتضمن منظور 

ي ال�ت
اتيجيات البلدان للتعا�ف إس�ت

المال  رأس  يمكنها حماية  لالستهداف  وأساليب  نصاف  االإ
ي لدى الفئات المحرومة )هيل ونارايان 2020(. الب�ث

ات جائحة كورونا والرصاع وتغ�ي  تأث�ي
المناخ ستؤدي إىل تغي�ي مالمح مشهد 

ي العالم
الفقراء �ف

ك” هذا صورة المالمح  ث تقرير “الفقر والرخاء المش�ت يُحدِّ
الديمغرافية لفقراء العالم حسب السن، ونوع الجنس، 
الصورة  عرض  ع  ويُوسِّ والموقع،  التعليمي،  والمستوى 
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)يتبع(

لتشمل عدة أبعاد منها إل أي مدى داخل البلدان يمكن 
ي مناطق أك�ث عرضة لمخاطر ال�اع أو 

كز الفقراء �ف أن ي�ت
المناخ. عالوًة عىل ذلك، يتناول التقرير بالتحليل بيانات من 
قاعدة بيانات الرصد العالمي الإظهار كيف أن جائحة كورونا 

ي الفقر.
ربما تؤدي االآن إل تغي�ي مالمح من يعيشون �ف

المالمح الجديدة للفقراء

ف عىل  ف حاصل�ي ي معظمهم شبابا ريفي�ي
ال يزال الفقراء �ف

كل  من  فأربعة   .)5 )الشكل  التعليم  من  متدن  قسط 
خمسة أفراد يعيشون دون خط الفقر الدولي يقيمون 
من  الرغم  عىل   ،2018 عام  حوالي  ريفية،  مناطق  ي 

�ف
ف يُؤلِّفون ما نسبته 48% من سكان  أن السكان الريفي�ي
تركز  ازداد  الواقع،  ي 

و�ف أ(.  الجزء   5 )الشكل  العالم 
و2018.   2015 عامي  ف  ب�ي الريفية  المناطق  ي 

�ف الفقراء 
السكان  مجموع  ي 

�ف ف  الريفي�ي الفقراء  نسبة  وزادت 
ة. ف خالل تلك الف�ت ف مئويت�ي الفقراء أك�ث من نقطت�ي

فقراء  من  ة  كب�ي نسبة  السن  الشباب صغار  يشكل 
الفقراء  نصف  كان   ،2018 عام  ففي  أيضا.  العالم 
أطفاال تقل أعمارهم عن 15 عاما، عىل الرغم من أن 
هذه الفئة العمرية ال تُمثِّل سوى ربع سكان العالم. 
ويُؤلِّف االأطفال والشباب )من أعمار 15-24 عاما( معا 
النسبة  ا من  العالم، وهي نسبة أعىل كث�ي ي فقراء 

ثل�ث
يحة العمرية 0-24 عاما عىل  اكمية للسكان من ال�ث ال�ت
النسبة  ز  وت�ب  .) االإجمالي من   %40( العالم  مستوى 

ف فقراء العالم بوضوح  المرتفعة لالأطفال والشباب ب�ي
ي 

�ف يمكن مالحظتها  ولكن  الصحراء،  أفريقيا جنوب  ي 
�ف

للفقراء  مختلفة  مالمح  تاُلحظ  ولم  المناطق.  معظم 
ي البلدان مرتفعة الدخل حيث تميل االأوضاع إل 

إال �ف
غلبة كبار السن عىل الفقراء.

مستوى  عىل  الفقراء  ف  ب�ي النساء  نسبة  وترتفع 
ي معظم مناطق العالم. ففي منطقة 

العالم، وكذلك �ف
أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر 
تقل  الدخل  مرتفعة  االأخرى  واالقتصادات   ، ي الكاري�ب
والمحيط  آسيا  ق  ي رسث

�ف ا  أمَّ الفقراء،  ف  ب�ي ناث  االإ نسبة 
تفع  الهادئ، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء ف�ت
ف  الفقراء، وتوجد أوسع الفجوات ب�ي ف  ناث ب�ي نسبة االإ
ف الفقراء  االأطفال. ويزيد احتمال ارتفاع نسبة البنات ب�ي
نجاب الرئيسية  ي سنوات االإ

، وكذلك النساء �ف ف عن البن�ي
ي معظم مناطق العالم )مونوز-

)أعمار 25-34 عاما( �ف
بوديه وآخرون 2020، البنك الدولي 2018أ(.

عىل مستوى العالم، لم يحصل 35% من الفقراء 
عام  ي 

�ف فأك�ث  عاما   15 العمرية  يحة  ال�ث ي 
�ف ف  البالغ�ي

فقط   %9 )مقابل  التعليم  من  قسط  أي  عىل   2018
ي 

ف �ف من غ�ي الفقراء(، و35% أخرى من الفقراء البالغ�ي
العالم حصلوا عىل بعض التعليم )بينهم الذين أتموا 
ي مستويات التحصيل 

دراستهم االبتدائية(. ويشيع تد�ف
المناطق  ي 

�ف الفقراء  وغ�ي  الفقراء  االأفراد  ف  ب�ي الدراسي 
جودة  أن  بيد  ية.  الح�ف بالمناطق  مقارنة  الريفية 
شاغل  وهذا  الفقر،  من  للحد  رئي�ي  عامل  التعليم 
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الفقراء،  االأخص(  و)عىل  الفقراء  غ�ي  للطالب  مهم 
)البنك  السواء  عىل  ية  والح�ف الريفية  المناطق  ي 

�ف
متعدد  الطابع  التباين  هذا  ز  ِ ويُ�ب د(.   2020 الدولي 
ف  ف المقيم�ي ف الفقراء البالغ�ي االأبعاد لفقراء الريف: فب�ي
بأنهم لم يحصلوا  أفاد 39% منهم  ي مناطق ريفية 

�ف
ضعفي  من  أك�ث  وهو  التعليم،  من  قسط  أي  عىل 
ية الذين لم  ي المناطق الح�ف

ف �ف نسبة الفقراء البالغ�ي
يحصلوا عىل أي نصيب من التعليم.

جائحة كورونا يُتوقع أن تؤدي إىل زيادة الفقر 
ي كانت أقل تأثرا

ي الفئات ال�ت
�ف

ي 
قد تهوي جائحة كورونا بأك�ث من 100 مليون شخص �ف

ي 2020. وعىل الرغم من أن البيانات 
براثن الفقر المدقع �ف

لهؤالء  تفصيىلي  وصف  صياغة  تتيح  ال  حاليا  المتاحة 
ي الظهور شواهد عىل أساس نماذج 

السكان، فإنه بدأت �ف
ُجمِعت  ي 

ال�ت والبيانات  كورونا،  جائحة  ات  تأث�ي محاكاة 
أ تحليل  حديثا من مسوح استقصائية عالية التواتر. ويُن�بِ
ي هذا التقرير بأن الفقراء الجدد قد 

جديد لهذه النتائج �ف
ي الجائحة  ِّ يختلفون عن أولئك الذين كانوا فقراء قبل تف�ث

ة للسياسات. من نواٍح ذات أهمية كب�ي
ة من الفقراء الجدد  وعىل الرغم من أن نسبة كب�ي
معدالت  ارتفاع  من  بالفعل  ي 

تعا�ف بلدان  ي 
�ف ز  كَّ ست�ت

أيضا  ستتأثَّر  الدخل  متوسطة  البلدان  فإن  الفقر، 
ة. وبوجه عام، سيكون نحو 72 مليونا من  بدرجة كب�ي
ي السيناريو المرجعي )و94 

ف �ف الفقراء الجدد المتوقع�ي
ي بلدان متوسطة 

ي سيناريو تدهور االأوضاع( �ف
مليونا �ف

الدخل- أي أك�ث من ثالثة أرباع إجمالي الفقراء الجدد.
ي براثن 

قد يختلف أيضا االأشخاص الذين يسقطون �ف
ي 

�ف ف  الحالي�ي العالم  فقراء  عن  الجائحة  بسبب  الفقر 
ة من  نواٍح أخرى. ففي داخل البلدان، تعيش نسبة كب�ي
ا الفقراء الجدد، فكث�ي  ي الريف، أمَّ

الفقراء فقرا مدقعا �ف
ية مكتظة قد  ي بيئات ح�ف

منهم يعيشون عىل االأرجح �ف
ٌ من الفقراء  تكون مرتعا لالإصابة بالعدوى. ويشتغل كث�ي
ي قطاعات الخدمات غ�ي الرسمية، 

الجدد عىل االأرجح �ف
ي 

نشاءات، والصناعات التحويلية - وهي القطاعات ال�ت واالإ
غالقات  تأثَّر فيها النشاط االقتصادي بشدة من جراء االإ
والقيود االأخرى عىل الحركة واالنتقال فضال عن ممارسات 
ي 

لزامية. وتُظِهر نماذج المحاكاة ال�ت التباعد االجتماعي االإ
ة لمالمح الفقراء الجدد استنادا إل  ي االآونة االأخ�ي

أُجريت �ف
حة بأعداد السكان من عينة تضم 110  التقديرات الُمرجَّ
ي 

�ف يعيشون  االأرجح  عىل  الجدد  الفقراء  أن  اقتصادات 
ي مساكن تتي�َّ فيها إمكانية الوصول 

ية، و�ف مناطق ح�ف
إل البنية التحتية، ويمتلكون أصوال أساسية أك�ث قليال من 
ي عامي 2019 

ي المناطق الريفية �ف
أولئك الذين يعيشون �ف

و2020 كليهما. ويزداد أيضا احتمال أن يكون الفقراء الجدد 
ف  الموظف�ي فأك�ث من  عاما  العمر 15  يبلغون من  الذين 
)قطاعات  الزراعة  بغ�ي  يعملوا  وأن  بأجر،  ف  العامل�ي
بالمقارنة  والتجارة(  والخدمات  التحويلية  الصناعات 
ي العادة أفضل تعليما 

بالفقراء فقرا مزمنا. والفقراء الجدد �ف
ة من غ�ي  من الفقراء فقرا مزمنا، وأقل تعليما بدرجة كب�ي
ض هذه  (.2 وتف�ت ف من العمر 15 عاما فأك�ث الفقراء )البالغ�ي
ف العالقة  ي التوزيع ب�ي

التقديرات المبدئية أن ثمة حيادا �ف
ي 

ي وضع الفقر �ف
ف نمو إجمالي الناتج المحىلي والتغ�ي �ف ب�ي

ي إجمالي الناتج 
كل البلدان، وهو ما يش�ي إل أن الخسارة �ف

المحىلي تؤثِّر عىل كل أجزاء التوزيع عىل نحو متناسب. ولو 
ي بعض 

لم يكن الحال كذلك )أي إذا كانت االأزمة تُؤثِّر �ف
ها(، فإن مالمح وتركيبة الفقراء قد  الفئات أك�ث من غ�ي

ف بدرجة أو بأخرى. تكونان متباينت�ي
ي الظهور للفقراء 

ومما يدعم الصورة العالمية االآخذة �ف
نة،  ي أُِعدت من أجل بلدان ُمعيَّ

الجدد نماذُج المحاكاة ال�ت
د  يا وجنوب أفريقيا. ويُؤكِّ ازيل ونيج�ي منها بنغالديش وال�ب
ة من الفقراء الجدد ستكون من  هذا العمل أن نسبة كب�ي
. وهو يُظِهر أيضا أنه من المرجح أن يكون  سكان الح�ف
خارج  ف  مشتغل�ي متناسب  غ�ي  نحو  عىل  الجدد  الفقراء 
ي الصناعات التحويلية، 

قطاع الزراعة )عىل سبيل المثال، �ف
ي جنوب أفريقيا، 

نشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة �ف واالإ
بارامو  ف  )سانش�ي وإندونيسيا(  يا  نيج�ي ي 

�ف الخدمات  ي 
و�ف

الظهور  ي 
�ف آخذة  بيانات  تدعمها  االأنماط  هذه   .)2020

ات جائحة  من مسوح استقصائية عالية التواتر لرصد تأث�ي
ي منغوليا، 

ي �ف
كورونا عىل االأرس. فقد وجد مسح استقصا�أ

سكان  من  ف  المجيب�ي من   %14 أن  المثال،  سبيل  عىل 
ي 

الح�ف ذكروا أنهم فقدوا وظائفهم مقابل 9% فقط �ف
أوزبكستان،  ي 

و�ف 2020أ(.  الدولي  )البنك  الريفية  االأرس 
لسكان  مقابل %37  الح�ف  لسكان  االأرقام %46  كانت 

الريف )البنك الدولي 2020ب(.

يان إىل سقوط  ُّ المناخ قد يؤدِّ الرصاع وتغ�ي
ي 

ي براثن الفقر �ف
ايدة من الناس �ف ف أعداد م�ت

الأمد المتوسط

إل جانب جائحة كورونا، واالأزمة االقتصادية، يتسبَّب 
ي زيادات الأعداد 

ُّ المناخ بالفعل �ف ال�اع المسلح وتغ�ي
ي بعض أجزاء العالم. ومن المرجح أن تشتد 

الفقراء �ف
ات هذه العوامل من حيث زيادة الفقر والعوز. تأث�ي

ويشكل االرتباط بأوضاع الهشاشة وال�اع سمة بارزة 
ي العالم. ويش�ي كورال وآخرون 

ايد للفقر �ف ف عىل نحو م�ت
)2020( إل أن 43 اقتصادا لديها أعىل معدالت الفقر 
ي أفريقيا جنوب الصحراء أو ضمن قائمة 

توجد جميعا �ف
ي 

و�ف وال�اع.  بالهشاشة  المتأثرة  للبيئات  الدولي  البنك 
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ف  ي االقتصادات السبعة والثالث�ي
عام 2020، كان يعيش �ف

الهشاشة وال�اع  بأوضاع  بأنها متأثرة  الُمصنَّفة رسميا 
والعنف نحو 10% فقط من سكان العالم، لكنها كانت 
موطن أك�ث من 40% من فقراء العالم )الشكل 6(. وقبل 
بأن   )2020( وآخرون  كورال  أ  تنبَّ كورونا،  جائحة  ي  ِّ تف�ث
سيعيش  ال�اع  بأوضاع  والمتأثِّرة  الهشة  االقتصادات 
 ،2030 عام  بحلول  مدقعا  فقرا  الفقراء  أغلبية  فيها 
ة  وستسهم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة كب�ي
ات جائحة  ي أحدث التقديرات لتأث�ي

. و�ف من هذا االإجمالي
ي من الهشاشة 

ي تعا�ف
كورونا، كان نصيب االقتصادات ال�ت

وهو  الجدد،  الفقراء  من  فقط   %20 ال�اع  وأوضاع 
ِّ إل نسبة أصغر من فقراء البيئات الهشة المتأثرة  مؤرسث

ي السنوات القادمة.3
ف فقراء العالم �ف بال�اع ب�ي

ات رسيعة وشديدة  وقد تكون لل�اع المسلح تأث�ي
عىل النمو االقتصادي وأوضاع الفقر. بيد أن ثمة شواهد 
الفقر وتراكم  أوضاع  اته عىل  تأث�ي أن  إل  ايدة تش�ي  ف م�ت
ي قد تستمر لعدة عقود، وح�ت الأجيال  رأس المال الب�ث
)كورال وآخرون 2020(. وتُظِهر بحوث جديدة أُِعدت من 
أجل هذا التقرير كيف أن ال�اع يُضِعف جهود الحد 
“ديْن  ى  يُسمَّ فيما  به  بتسبُّ الطويل  االأمد  ي 

�ف الفقر  من 
بالحفاظ  إال  بلد تسويته  أي  الذي ال يستطيع  ال�اع” 
ة زمنية طويلة حالما  لف�ت السالم  عىل ظروف يسودها 
أن  ال�اع  ديْن  مفهوم  د  ويُؤكِّ العنيف.  ال�اع  ينتهي 
اكمي لل�اع فيما م�ف وليس مجرد ال�اع  التاريخ ال�ت
الراهن يعوق قدرة البلد عىل معالجة الفقر أو تحقيق 

نمو شامل للجميع )مويلر وتكاسونثورنوات 2020(.

هذه  النتقال  رئيسية  قناة  ي  الب�ث المال  ورأس 
ي تتجىلَّ 

ي ال�ت ات. وتُؤثِّر فجوات رأس المال الب�ث التأث�ي
ي ضعف نواتج التعليم والرعاية الصحية عىل إنتاجية 

�ف
المنافسة  عىل  االقتصاد  وقدرة  المستقبل،  ي 

�ف العمال 
الدولي  والبنك  الدولي 2018 ب،  )البنك  المستقبل  ي 

�ف
هذه  ي 

�ف ا  مبارسث إسهاما  ال�اع  ويسهم  2020د(. 
االأمد  ي 

�ف العاملة  االأيدي  إنتاجية  عىل  ه  بتأث�ي الفجوات 
الحصول عىل  القدرة عىل  إضعاف  من خالل  الطويل 
التعليم، وزيادة الوفيات واالإصابات، وارتفاع معدالت 
أيضا  العقلية. وتُثبِّط  ي مستويات الصحة 

التقزم، وتد�ف
تدفقات  العنف  أخرى من  التوقعات بحدوث موجات 
ا  نتاجية، أمَّ رأس المال، وتؤدي إل مزيد من تقليص االإ
ه  تأث�ي تفاقم  إل  يؤدِّي  العنف فقد  انتشار  الخوف من 
ي تتأثر بشكل 

كات والمناطق ال�ت بما يتجاوز االأفراد وال�ث
. ومع أن ال�اع هو أحد أعراض ضعف قدرات  مبارسث
القدرات  ضعف  إدامة  إل  أيضا  يؤدي  فإنه  الدولة، 
تطبيق  عىل  الدولة  قدرة  عىل  تداعيات  من  له  وما 
اتيجيات فعالة لتخفيف وطأة الفقر وتدخالت عىل  إس�ت

صعيد السياسات.
متوسطة  حادة  مخاطر  أيضا  المناخ  تغ�ي  ويث�ي 
أفريقيا  ي 

�ف السيما  الفقر،  من  الحد  جهود  عىل  االأمد 
المنطقتان  وهما   - آسيا  وجنوب  الصحراء  جنوب 
ر تقرير  ز فيهما معظم فقراء العالم. وقدَّ كَّ اللتان ي�ت
أنه إذا لم  البنك الدولي المعنون “موجات الصدمة” 
من  بأك�ث  يهوي  قد  فإنه  المناخ   ُّ تغ�ي معالجة  تتم 
ي براثن الفقر بحلول عام 2030 

100 مليون شخص �ف
لهذه  تحديٌث  ن  ويتضمَّ  .)2016 وآخرون  )هاليغيت 
التحليالت أُجري من أجل هذا التقرير تقديرات تش�ي 
مليونا   68 ف  ب�ي فقراء  سيصبحون  الذين  عدد  أن  إل 
تغ�ي  ات  تأث�ي وشدة  لنطاق  تبعا  وذلك  مليونا،  و132 

ة. المناخ خالل هذه الف�ت
ي حالة من 

وتش�ي شواهد عديدة إل أن من يعيشون �ف
ة  الفقر أو بالقرب من خط الفقر معرضون بدرجة كب�ي
مواطن  زيادة  وأن  الطبيعية،  الكوارث  مثل  لصدمات 
ي أنهم سيفقدون المزيد 

الضعف والتعرض للخطر تع�ف
إذا وقعت مثل هذه الصدمات. ويُعَزى هذا التعرُّض 
ِّي جودة االأصول، مثل 

ة منها تد�ف للخطر إل عوامل كث�ي
الرزق  لكسب  سبل  عىل  االعتماد  وزيادة  المساكن، 
مستمدة من الزراعة ومنظومات بيئية معرضة للكوارث 
أسعار  الرتفاع  التعرض  إمكانية  وزيادة  الطبيعية، 
المواد الغذائية أثناء صدمات جانب العرض المتصلة 
المتصلة  باالأمراض  االإصابة  قابلية  واشتداد  بالكوارث، 
وآخرون  )هاليغيت  والمالريا  سهال  االإ مثل  بالمناخ 

.)2016
المصدر: تستند تقديرات البنك الدولي إل بيانات قاعدة بيانات الرصد العالمية.

الشكل 6 نسبة فقراء العالم وسكان العالم، حسب تصنيف البلدان المتأثرة 
بأوضاع الهشاشة والصراع في 2020

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

وية
 مئ

سبة
ن

 �اع شديد
الكثافة

 هشاشة مؤسسية
واجتماعية عالية

 �اع متوسط
الكثافة

 إجما�� الهشاشة
وال�اع والعنف

الحصة من سكان العالمالحصة من فقراء العالم



13 عام  عرض   

ات الضارة لل�اع  ز التأث�ي كَّ ومن المحتمل أيضا أن ت�ت
ف الذين ال تكون دخولهم أعىل  ُّ المناخ عىل الفقر ب�ي وتغ�ي
ا من حد الفقر. وتتيح صورة الأوضاع السكان تحت  كث�ي
خط الفقر البالغ 3.20 دوالرات للفرد يوميا إحساسا أفضل 
ي قد تهوي دون خط الفقر 

بصورة الفقر العالمي لالأرس ال�ت
ها من صدمات الدخل  الدولي بسبب جائحة كورونا أو غ�ي
السلبية. ومن المث�ي لالهتمام أن هذه الصورة تُظِهر أن 
السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 3.20 دوالرات للفرد 
ي الغالب أيضا ريفيون حديثو السن وحاصلون 

يوميا هم �ف
عالية  بدرجة  التعليم ومعرضون  عىل قسط متدن من 
ي الفقرات السابقة، تُظِهر 

ف �ف
َّ لل�اع المسلح. وكما هو ُمب�ي

شواهد جديدة أن “الفقراء الجدد” مختلفون، لكن الصورة 
ة  ي العالم ستتضمن مع ذلك نسبة كب�ي

االإجمالية للفقر �ف
المستوى  ذوي  ف  والبالغ�ي واالأطفال  الريفية  الفئات  من 
د التحدي الُمضاعف  ي من التعليم، وهو ما يُؤكِّ

المتد�ف
نة لمنفعة “الفقراء الجدد”  لتنفيذ سياسة جديدة وُمعيَّ

م للفئات دائمة االحتياج. دون تقليص الدعم الُمقدَّ
من هم  الأعداد  تقديرا  أيضا  التقرير  ويتضمن هذا 
ي حالة فقر ومعرضون لمخاطر شديدة تتعلق بالغذاء، 

�ف
ُّ المناخ. وبالنسبة لكل  ات المحتملة لتغ�ي وهو أحد التأث�ي
بلد، ولكل وحدة إدارية دون الوطنية، يتم إنشاء طبقة 
ف مختلف أنواع الغذاء.  مخاطر غذائية واحدة تجمع ب�ي
نحو  أن  إل  التقديرات  تش�ي  العالمي،  المستوى  وعىل 
ي مناطق معرضة لمخاطر 

1.47 مليار شخص يعيشون �ف

شديدة متصلة بسالمة الغذاء، منهم نحو 132 مليونا 
وفقا لتعريف خط الفقر الدولي البالغ 1.90 دوالر للفرد 
 5.5 )مثال  االأعىل  الفقر  خطوط  استخدمنا  وإذا  يوميا. 
ف  دوالرات للفرد يوميا(، فإن نحو نصف السكان المعرض�ي

لفيضانات كارثية فقراء )الشكل 7(.

ات الناجمة عن جائحة كورونا والرصاع  التأث�ي
وتغ�ي المناخ تتكالب معا لتؤدي إىل زيادة 

ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
الفقر �ف

بة الرتفاع معدل الفقر العالمي عىل  وتؤثِّر العوامل الُمسبِّ
ي أفريقيا 

كل بقعة من بقاع العالم، لكن تشتد وطأتها �ف
كز عىل  جنوب الصحراء. وأصبح الفقر المدقع بالفعل ي�ت
ف اقتصادات  ايد هناك ح�ت قبل نشوء االأزمة: ب�ي ف نحو م�ت
ي يمكن قياس أوضاع الفقر فيها يوجد 18 من 

العالم ال�ت
ي أفريقيا جنوب الصحراء. 

ين االأشد فقرا �ف البلدان الع�ث
وال يزال نحو 40% من سكان هذه المنطقة يعيشون عىل 
ي عام 2018، وقرابة 

�ف يوميا  للفرد  أقل من 1.90 دوالر 
للفرد  دوالرات  من 3.20  أقل  يعيشون عىل  كانوا   %70
يحة الدنيا من البلدان  يوميا، وهو خط الفقر السائد لل�ث
هو  للقلق  إثارة  االأك�ث  االأمر  ولعل  الدخل.  متوسطة 
ثبات خطوط الفقر عند مستويات عالية خالل العقود 
ك  الفقر والرخاء المش�ت الماضية. ويتناول تقرير  الثالثة 
النمط،  هذا  بالتحليل  أ(   2018 الدولي  )البنك   2018
ي بعض البلدان 

د العوامل الرئيسية المؤدية إليه �ف ويُحدِّ

الشكل 7 نسبة السكان عند خطوط الفقر الثالثة المعرضين أيضا لفيضانات كارثية

المصدر: رينتشلر وسلهب 2020.
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ي معدل 
االأفريقية، ومنها ضعف االأوضاع االأولية، وتد�ف

عىل  المفرط  واالعتماد  الدخل،  من  الفرد  نصيب  نمو 
الصناعات االستخراجية، ومحدودية االستقرار المؤس�ي 
مواجهة  ي 

�ف الضعف  ومواطن  السياسات،  وفعالية 
الكوارث الطبيعية مثل موجات القحط والجفاف.

التداعيات  أشد  بعض  تصيب  أن  المتوقع  ومن 
أك�ث  الصحراء  جنوب  أفريقيا  أيضا  المناخ  لتغ�ي  را  �ف
التحليل االأصىلي الذي  المناطق. ويتناول  ها من  من غ�ي
لالأغذية  والتعرض  الفقر  انتشار  نسبة  التقرير  نه  تضمَّ
ز الظهور  غ�ي المأمونة بسبب تغ�ي المناخ. وهنا أيضا ي�ب
أفريقيا  ي 

�ف الغذاء  لمخاطر  والتعرض  للفقر  ك  المش�ت
جنوب الصحراء. مع أن المنطقة تسهم بنسبة تزيد قليال 
ف لمخاطر مرتفعة  عىل 10% من سكان العالم المعرض�ي
نصف  من  أك�ث  فيها  يعيش  فإنه  بالفيضانات،  تتصل 
تتعلق  مرتفعة  مخاطر  يواجهون  الذين  العالم  فقراء 

بالفيضانات )الخريطة 1(.

ي أنحاء أفريقيا جنوب 
وأوضاع الفقر ليست متماثلة �ف

ة  االأخ�ي االآونة  ي 
�ف قطعت  البلدان  فبعض  الصحراء. 

هذا  لكن  الفقر،  من  الحد  ي 
�ف عجاب  لالإ ة  مث�ي أشواطا 

التقدم بات االآن ُمعرَّضا للخطر بسبب جائحة كورونا 
)كوفيد-19(. وشهدت إثيوبيا تراجعا قدره 7 نقاط مئوية 
ف 2005/2004 و2016/2015،  ي معدل الفقر المدقع ب�ي

�ف
االأول  العقد  أوائل  منذ  حميدا  اتجاها  د  يؤكِّ ما  وهو 
ي كينيا، هبطت نسبة السكان الذين 

من هذا القرن. و�ف
ف  يعيشون دون خط الفقر الدولي من 44% إل 37% ب�ي
ي ناميبيا هبط المعدل من %23 

عامي 2005 و2015؛ و�ف
ف 2009 و2015. وقد تؤدي االأزمة االقتصادية  إل 13% ب�ي
المكاسب  هذه  ضياع  إل  كورونا  جائحة  أطلقتها  ي 

ال�ت
قت بصعوبة. وعىل الرغم من أن تراجع النمو  ي تحقَّ

ال�ت
ي أفريقيا 

االقتصادي، من المتوقع أن يكون أك�ث اعتداال �ف
فإنه  المتقدمة،  االقتصادات  ي 

�ف عنه  الصحراء  جنوب 
الفقر  زيادات  أك�ب  من  واحد  إل  االأرجح  عىل  سيؤدي 
ي 

�ف يعيشون  من  أعداد  ارتفاع  إل  يُعَزى  فيما  المدقع، 

الخريطة 1 التوزيع المشترك لمخاطر الفقر والفيضانات في أفريقيا جنوب الصحراء

ي للفقر، وقاعدة بيانات الرصد العالمي، ورينتشلر 
المصادر: تقديرات البنك الدولي استنادا إل بيانات من االأطلس العالمي دون الوط�ف

وسلهاب 2020.
ائح. ويُمثِّل المحوران كالهما النسبة المئوية للسكان ويواجه من  مالحظة: تستند حدود قياس مخاطر الفقر والمناخ عىل أساس رسث

ي حالة فيضان احتمال وقوعه 1%. الفقراء هم أولئك 
ي ظل خطر الفيضان احتمال الغمر بالمياه إل عمق يزيد عىل 0.15 م�ت �ف

يعيشون �ف
الذين يعيشون دون خط الفقر 1.90 دوالر للفرد يوميا.
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ي هذا 
المنطقة عىل حافة الفقر. وتُش�ي التنبؤات االآنية �ف

ح�ت  العالمي  الفقر  عىل  الجائحة  ات  تأث�ي عن  التقرير 
ي 

عام 2021 إل أن أفريقيا جنوب الصحراء ستكون ثا�ف
را )بعد جنوب آسيا( مع سقوط عدد  أشد المناطق ت�ف
ي 

اوح من 26 مليونا إل 40 مليونا �ف ي من سكانها ي�ت
إضا�ف

براثن الفقر المدقع.

الخاتمة: معالجة الأزمة مع التطلع إىل 
المدى الطويل

ة النمو الشامل  حينما ُكِتب هذا التقرير، كان تراجع وت�ي
ي العالم قد أصبح انتكاسًة 

للجميع والحد من الفقر �ف
من  سنوات  إل ضياع  تؤدي  أن  المحتمل  من  تاريخية 
ي مكافحة الفقر 

ي تحققت بشق االأنفس �ف
المكاسب ال�ت

االنتكاسة،  هذه  كورونا  جائحة  أحدثت  وقد  والتنمية. 
ي بعض 

اتها تفاقمت من جراء ال�اع المسلح �ف لكن تأث�ي
العالم.  أنحاء  ي 

�ف المناخ  تغ�ي  ات  تأث�ي وتزايد  البلدان، 
ومن المتوقع أن يهبط معدل النمو االقتصادي العالمي 
ي ثمانية عقود. 

ي 2020، وهو أك�ب هبوط �ف
بنسبة 5.2% �ف

وقد تُخلِّف هذه الصدمة ندوبا تستمر أمدا طويال عىل 
ف  ب�ي المغ�ت تحويالت  وتدفقات  االستثمار،  مستويات 
من  ف  لمالي�ي الصحية  والحالة  والمهارات  والمهاجرين، 
التعلُّم  ونواتج  بال عمل،  ف  عاطل�ي االآن  أصبحوا  الناس 
مداد )البنك  )من خالل إغالقات المدارس(، وسالسل االإ

الدولي 2020ج(.
عىل  جديدة  وأدلًة  شواهد  التقرير  هذا  ويعرض 
كانوا  الدخول والرفاهة الأناس  قلَّصت بشدة  االأزمة  أن 
ف  ات المالي�ي ي الوقت ذاته ع�ث

فقراء بالفعل، وأفرزت �ف
الفقراء  عن  يختلفون  قد  الذين  الجدد  الفقراء  من 
ة الستجابة السياسات.  ي نواٍح ذات أهمية كب�ي

ف �ف الحالي�ي
سكان  من  الجدد  الفقراء  يكون  أن  احتمال  ويزيد 
الح�ف بالمقارنة بالفقراء فقرا مزمنا، وأن يعملوا خارج 
الرسمية  الخدمات غ�ي  ي قطاعات منها 

الزراعة �ف قطاع 
التحليل  ويُظِهر  التحويلية.  والصناعات  نشاءات  واالإ
نه التقرير أن االأزمة قلَّصت ب�عة  الجديد الذي تضمَّ
ي الدخول 

التفاوتات �ف ك، وتهدد بتوسيع  الرخاء المش�ت
الذي  االأمر  البيئات،  من  الكث�ي  ي 

�ف دائم  نحو  عىل 
ي االأمد االأطول، 

ي إل انحسار الحراك االجتماعي �ف
سيف�ف

النمو  مسار  إل  االقتصادات  عودة  من صعوبة  ويزيد 
الشامل للجميع.

وتستلزم هذه النتائج استجابة عاجلة. وإذا خذلت 
احتياجا  واالأك�ث  ة  الفق�ي الفئات  العالمية  االستجابة 
االآن  تكبَّدوها ح�ت  ي 

ال�ت الخسائر  االآن، فإن  العالم  ي 
�ف

المستقبل. ويجب أال  بالمقارنة بما يخبئه  قد تتضاءل 
ي إيقاف 

نتقاعس. ومن الواضح أن “عدم التقاعس” يع�ف
ي االأمد الطويل سيتطلب 

انتشار الجائحة، لكن النجاح �ف
إل  الرامية  الجهود  اشتداد  ومع   . بكث�ي ذلك  من  أك�ث 
إعادة  يجب  االقتصادية،  وتداعياته  المرض  احتواء 
منخفضة  البلدان  ي 

�ف تعطَّلت  ي 
ال�ت نمائية  االإ االأجندة 

عىل  التغلُّب  ويتطلَّب  مسارها.  إل  الدخل  ومتوسطة 
االأزمة  معالجة  اليوم  نشهده  الذي  االأحوال  تبدل 
بسبل  وذلك  كورونا،  جائحة  أطلقتها  ي 

ال�ت االقتصادية 
تستطيع  وبهذا،  نفسها.  االأزمة  مع  تتناسب  ووسائل 
نمائية  البلدان أيضا غرس البذور للتصدي للتحديات االإ
ي تتعلق بتعزيز النمو الشامل للجميع، 

طويلة االأجل ال�ت
السيما  المخاطر،  من  والوقاية  المال،  رأس  وتراكم 

مخاطر ال�اع وتغ�ي المناخ.

 ُّ ورة أن تراعي استجابات السياسات تغ�ي �ف
مالمح الفقراء

عىل  مهمة  انعكاسات  الجدد  بالفقراء  الخاصة  للنتائج 
ي تداب�ي 

ي تصميم شبكات االأمان و�ف
السياسات، السيما �ف

ي مرحلة 
ي �ف إعادة بناء الوظائف، وتقوية رأس المال الب�ث

العديد  أن  من  الرغم  عىل   ، الحالي الوقت  ي 
و�ف  . ي

التعا�ف
من البلدان تواجه تحديات فيما يتعلق بتوجيه وتغطية 
ال�عة  وجه  عىل  يمكن  فإنه  القائمة،  االأمان  شبكات 
ي تغطيها بالفعل 

ة ال�ت نسبيا حشد المساندة لالأرس الفق�ي
امج. وعىل النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين  هذه ال�ب
ي الح�ف وتأثروا بخسائر 

ي القطاع غ�ي الرسمي �ف
يعملون �ف

المهاجرين  مثل  فئات  جانب  إل  والدخل،  الوظائف 
، قد ال تغطيهم تداب�ي استجابة  ف ، والالجئ�ي ف الموسمي�ي

ي يجري استخدامها.
الطوارئ ال�ت

كورونا  جائحة  ات  تأث�ي من  االأرس  حماية  وستتطلَّب 
ف  اتباع سياسات وبرامج يمكنها الوصول إل الفقراء الحالي�ي
برامج   َّ تتب�ف أن  وري  ال�ف ومن  السواء.  عىل  والجدد 
شبكات االأمان آليات مبتكرة لتوجيه المساعدات وتقديم 
ي 

�ف ف  العامل�ي إل  الوصول  أجل  من  السيما  الخدمات، 
ية عىل  ي المناطق الريفية والح�ف

القطاع غ�ي الرسمي �ف
 .)2020 وآخرون  وباوين   ،2020 بارامو  ف  )سانش�ي السواء 
ي كينيا، 

وتتخذ البلدان إجراءات للتصدي لهذا التحدي. و�ف
تخصيص  بإعادة  السلطات  قامت  المثال،  سبيل  عىل 
الهيئات  من  والدولية  المحلية  السفر  انيات  ف م�ي جميع 
صت  وخصَّ كورونا،  جائحة  مكافحة  لصالح  الحكومية 
دة من حصيلة  ي )20 مليون دوالر( مس�ت

ملياري شلن كي�ف
السيما  احتياجا،  االأك�ث  الفئات  لمساندة  الفساد  أعمال 
مة  .4 وطبَّقت أفغانستان حزمة إغاثة ُمصمَّ فقراء الح�ف
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وتعادل  السواء.  عىل  والح�ف  الريف  فقراء  لمساندة 
، وستقدم  قيمة الحزمة 1.6% من إجمالي الناتج المحىلي
أو  اليوم  ي 

�ف دوالرين  دخلها  يبلغ  ي 
ال�ت لالأرس  مساندة 

(. وسُتغطِّي الحزمة  ي
أقل )أي ضعفي خط الفقر الوط�ف

ي 
�ف االأرس  االأفغانية. وستحصل  االأرس  كل  من  نحو %90 

االأغذية  من  دوالرا   50 يعادل  ما  عىل  الريفية  المناطق 
ي المناطق 

ا االأرس �ف االأساسية ومنتجات النظافة العامة، أمَّ
ية فستحصل عىل مزيج من المساعدات النقدية  الح�ف

5. ف يحت�ي والعينية بما قيمته 100 دوالر عىل رسث
وري  ال�ف من  سيكون  زخما،  ي 

التعا�ف اكتساب  ومع 
والحرمان  الفقر  أوضاع   ُّ تغ�ي البلدان  تراعي  أن  أيضا 
الخيارات  تشتمل  وقد  الوظائف.  خلق  ي 

�ف تستثمر  وهي 
المتاحة عىل صعيد السياسات تقديم ِمَنح ودعم لالأجور 
ت�يحات  من  مكان  االإ قدر  الحد  أجل  من  كات  لل�ث
ة  والصغ�ي الصغرى  االأعمال  منشآت  ومساندة  العمال، 
يبية والمنح وبرامج  عفاءات ال�ف من خالل تداب�ي مثل االإ
الذين  العمال  انتقاالت  لتسهيل  النشطة  العمل  سوق 
 2.5 ويساهم   .)2020 ونارايان  )هيل  وظائفهم  فقدوا 
ة والمتوسطة  مليون منشأة من منشآت االأعمال الصغ�ي
ي بنغالديش بنحو 20% من إجمالي الناتج المحىلي لهذا 

�ف
ي أعلنت 

صت حزمة التنشيط االقتصادي ال�ت البلد. وخصَّ
ي أبريل/نيسان 2020 مبلغ 2.3 

عنها حكومة بنغالديش �ف
مليار دوالر لمساندة رأس المال العامل لمنشآت االأعمال 
ة والمتوسطة بأسعار فائدة مدعومة من الحكومة.  الصغ�ي
ي تبذلها الحكومة أيضا قروضا 

غاثة ال�ت نت جهود االإ وتضمَّ
ي صناعة 

ذات أسعار فائدة منخفضة لدفع أجور العمال �ف
ي البالد.6

رت بشدة �ف ي ت�ف
المالبس الجاهزة ال�ت

تداب�ي مكافحة الفقر لبد أن تعالج البؤر 
الساخنة للرصاع، وتغ�ي المناخ، وجائحة 

كورونا

ات الباقية للجائحة،  ي السنوات القادمة، ستستمر التأث�ي
و�ف

وتغ�ي  القديم،  ال�اع”  و”ديْن  الجديدة،  وال�اعات 
الذين  للسكان  ي 

الجغرا�ف التوزيع  عىل  التأث�ي  ي 
�ف المناخ 

وري عىل  ي فقر مدقع أو بالقرب منه. ومن ال�ف
يعيشون �ف

اجتثاث  إل  الرامية  السياسات  تستهدف  أن  ايد  ف نحو م�ت
ي 

ال�ت المناطق  اته وتداعياته  تأث�ي المدقع وتخفيف  الفقر 
الحاالت  بعض  ي 

�ف أو  العوامل،  من هذه  ف  اثن�ي شهدت 
الثالثة جميعا.

ة  ي تعيش فيها نسبة كب�ي
واليوم، تشمل البلدان ال�ت

ة  االأخ�ي االآونة  ي 
�ف تأثرت ب�اعات  مناطق  ي 

�ف الفقراء  من 
ي وبمخاطر مرتفعة تتعلق بخطر الفيضانات 

ي الما�ف
أو �ف

ون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو  الكام�ي

ي بعد االأزمة والحد من 
يا ونيبال. وسيتطلَّب التعا�ف ولي�ب

ي هذه البيئات المعقدة اتباع نُُهج 
ي المستقبل �ف

الفقر �ف
مة خصيصا وفقا الأوضاع كل بلد، وسيكون  سياسات ُمصمَّ
ي كل حالة. ولتحديد 

وري إيجاد الحل االأمثل �ف من ال�ف
هذه النهج يجب أن توضح البحوث الموجهة التفاعالت 
االأخرى  والظواهر  الغذاء  ومخاطر  وال�اع  الفقر  ف  ب�ي
المرتبطة بتغ�ي المناخ - ومنها عىل سبيل المثال ال الح� 
تنقلها  ي 

ال�ت االأمراض  المتطرفة، وانتشار  الحرارة  درجات 
 . ي

ات، واالأمراض االأخرى، واالأمن الغذا�أ الح�ث

البلدان تتخذ إجراءات، وتبتكر، وتستخلص 
ي عىل هذا الطريق قدما

الدروس وهي تم�ف

ي أنحاء العالم مبادرات جريئة للتصدي 
اتخذت البلدان �ف

استجابات  عىل  اشتملت  نُُهٌج  منها  كورونا،  لجائحة 
الرغم  وعىل  أخرى.  مستمرة  إنمائية  تحديات  لمواجهة 
من أنه من السابق الأوانه إجراء تقييم دقيق لفاعلية هذه 
ي 

ي الجهود ال�ت المبادرات، فإن نتائجها االأولية يمكن أن ت�ث
ي المستقبل. ويجب أن تُغطِّي السياسات الحالية 

تُبَذل �ف
ات الواسعة  العديد من القطاعات بما يتماسث مع التأث�ي

للجائحة.
عىل سبيل المثال، اتخذت إندونيسيا خطوات نشطة 
إذ  للجائحة،  واالقتصادية  ية  الب�ث التكاليف  من  للحد 
العامة  المالية  سياسات  من  حزم  أربع  تنفيذ  بدأت 
ي أوائل 

لتنشيط االقتصاد منذ مارس/آذار 2020، إحداها �ف
إجمالي  من   %4.2 قيمتها  وبلغت   ،2020 يونيو/حزيران 
زت هذه الجهود عىل توسيع قدرات  . وتركَّ الناتج المحىلي
الصحي،  القطاع  ي 

�ف كورونا  لجائحة  للتصدي  االستجابة 
إعانات  وتوسيع  االجتماعية،  الحماية  برامج  وتقوية 
الرسمي،  غ�ي  القطاع  ي 

�ف العمال  إعانات  ومنها  البطالة، 
قطاع  ي 

و�ف دائم،  بشكل  االأفراد  عىل  ائب  ال�ف وخفض 
كات من %25  يبة الدخل عىل ال�ث السياحة، وخفض �ف
ويجري   .2022 ي 

�ف  %20 وإل   ،2021-2020 ي 
�ف  %22 إل 

المملوكة  الصناعات  لدعم  المال  رأس  تقديم  أيضا 
للدولة، ودعم ضمانات االئتمان، وإقراض صناديق إعادة 
ة والمتوسطة. الهيكلة لمنشآت االأعمال الصغرى والصغ�ي

البلدان  فإن بعض  الفرص،  تخلق  االأزمات قد  والأن 
ي لتحليل االإصالحات التنظيمية وتوسيع 

تستخدم التعا�ف
ف  ي التكنولوجيا الرقمية. ففي إكوادور والفلب�ي

االستثمارات �ف
ي 

�ف االإصالحات  ساعدت  المثال،  سبيل  عىل  وأوغندا، 
التمويل،  عىل  الحصول  تسهيل  عىل  المجاالت  هذه 
االأعمال  لمنشآت  ي 

اللوجس�ت الدعم  زيادة  من  ومكنت 
ة والمتوسطة، وزيادة توعية العمال بفرص العمل  الصغ�ي

والتوظيف.
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كورونا  جائحة  مواجهة  إل  البلدان  بعض  واضطرت 
آن  ي 

�ف االأعاص�ي  مثل  النطاق  واسعة  طبيعية  وكوارث 
ف  قوان�ي ساندت  وفانواتو  الهند  منها  بلدان،  ي 

و�ف واحد. 
ف  إدارة مخاطر الكوارث وهياكل الحوكمة قدرة المسؤول�ي
مواجهة  ي 

�ف االستجابة  وإدارة  طارئة  بتداب�ي  القيام  عىل 
الدوائية  غ�ي  الجوانب  وكذلك  االستوائية،  العواصف 

لجائحة كورونا )كيشور 2020(.
من  كث�ي  واجهتها  ي 

ال�ت العملية  التحديات  ومن 
احتياجا  الناس  الأشد  نقدية  مساعدة  تقديم  الحكومات 
لمن  االجتماعية  الحماية  مدفوعات  المثال،  سبيل  عىل 
ف بال عمل. والمدفوعات أو  ة عاطل�ي ي االآونة االأخ�ي

أصبحوا �ف
ة من الحكومات إل الناس وسيلة أرسع  التحويالت المبارسث
ونية.  وأك�ث دقة وأقل تكلفة إذا أمكن تقديمها بوسائل إلك�ت
وتايلند وأك�ث من  و  بالفعل شيىلي وب�ي الجائحة  وجعلت 
50 بلدا آخر توسع أنظمتها لتقديم تحويالت نقدية من 

الحكومة إل الناس )روتكوفسكي وآخرون. 2020(.

يمكن استخالص الدروس من إجراءات 
الطوارئ والتنمية طويلة الأجل

يجب أن تأخذ االستجابات للتحديات الثالثية لجائحة 
ات  الخ�ب االعتبار  ي 

�ف المناخ  وتغ�ي  وال�اع  كورونا 
ي 

ال�ت التقييمات  من  المستفادة  والدروس  السابقة 
نمائية المعقدة.  ة للتدخالت االإ ي االآونة االأخ�ي

أُجريت �ف
قد  ات  الخ�ب وتبادل  للتفاعل  مجاالت  أربعة  ة  وثمَّ
للتصدي  االإجراءات  تنسيق  ي 

�ف بالغة  أهمية  لها  تكون 
نمائية القائمة والجارية. للتحديات االإ

وتحقيقها. . 1 السياسات  تطلعات  ف  ب�ي الفجوة  سد 
الضوء  ة  االأخ�ي االأونة  ي 

�ف إنمائية  بحوث  سلطت 
أيضا  تتعلق  مستمرة  مشكلة  عىل  جديد  من 
أن  وهي  كورونا:  جائحة  مواجهة  ي 

�ف باالستجابة 
اتباع سياسات  يتطلب  لتحديات جسيمة  التصدي 
سليمة لكن ذلك ليس كافيا. ومع اشتداد تحديات 
الوصول إل أفقر المجتمعات ومساندتها، يتطلب 
اما كامال بتحقيق المساءلة  ف فم ال�ت النجاح قيادًة تل�ت
تنفيذ  أنظمة  وبناء  المالية  والمساندة  السياسية 
فعالة )بيج وباندي 2018(، وتقديم دعم تكميىلي 
سيجدون  الجوعى  االأطفال  المثال،  سبيل  )عىل 
ا  ف ي المدارس المجهزة تجه�ي

ي التعلم ح�ت �ف
صعوبة �ف

 .) ي
غذا�أ دعم  إل  يحتاجون  قد  فإنهم  ولذا  جيدا 

ة أن قدرات التنفيذ  ي االآونة االأخ�ي
وتُظِهر بحوث �ف

ي معظم البلدان منخفضة الدخل كانت راكدة أو 
�ف

وبريتشيت،  )أندروز،  ة  االأخ�ي االأعوام  ي 
�ف تتناقص 

إيالء  ويجب   .)2020 وبريتشيت  2017؛  وولكوك 

السياسات”  “لتصويب  ال  بكث�ي  أك�ث  اهتمام 
دارية  فحسب، وإنما أيضا لبناء قدرات االأجهزة االإ

المكلفة بتنفيذها.

مواجهة . 2 ي 
�ف البيانات.  ف  وتحس�ي بالتعلُّم  النهوض 

ي لم يسبقها مثيل عىل الصعد 
ف ال�ت حالة عدم اليق�ي

ي أفرزتها جائحة 
العلمية والتنظيمية والمجتمعية ال�ت

تتعلم  أن  كائها  ورسث الحكومات  عىل  يجب  كورونا، 
فعالة  استجابات  تحدد  كيف  ال�عة  وجه  عىل 
تطبيقها.  نطاق  وتوسع  وتنفذها  لكل سياق  مالئمة 
ي تقديم 

نمائية نفسها مفيدًة �ف ات االإ وقد تكون الخ�ب
الشائعة،  واالأخطاء  الواعدة  الُنُهج  بشأن  الشواهد 
ولذلك من المهم تقبل النهج المبتكرة بذهن مفتوح 
ب�ف النظر عن المصدر الذي أتت منه، وتبادلها. 
لالستجابة  المتنوعة  اتيجيات  االإس�ت إن  الواقع،  ي 

و�ف
العالم ستنتج  أنحاء  ي 

�ف االآن  ف  تتكشَّ ي 
ال�ت ي 

والتعا�ف
كميات هائلة من البيانات والفرص للتعلم. وبوجه 
عام، تث�ي القيود عىل البيانات شكوكا لدى الجمهور 
العام، وتعرقل تحقيق تقدم علمي، وتعوق تنفيذ 
سياسات إنمائية سليمة تستند إل الشواهد. والبيانات 
رصدها  أمكن  إذا  لالأزمات  االستجابة  من  المأخوذة 
تصويبات  توجيه  عىل  تساعد  قد  فإنها  وتنسيقها 
وإثراء  الجائحة،  ي سياسة مواجهة 

�ف للمسار  رسيعة 
نمائية  ي المستقبل لمعالجة المشكالت االإ

التحرك �ف
ي يسهل 

ال�ت الجودة  عالية  البيانات  الرئيسية. وتمثل 
ي االأزمات.

الوصول إليها منفعة عامة تزداد أهميتها �ف

كورونا . 3 جائحة  د  تؤكِّ والوقاية.  التأهب  ي 
�ف االستثمار 

ي 
ورة االستثمار �ف المناخ �ف المسلح وتغ�ي  وال�اع 

التأهب الشامل والوقاية داخل البلدان وع�ب الحدود. 
بالفعل مؤسسات متعددة  ي هذا المجال 

وتنشط �ف
االأطراف منها الصندوق العالمي للحد من الكوارث 
الدولي  التعاون  أمثلة  ومن  اتها.  تأث�ي من  ي 

والتعا�ف
ي التأهب لمواجهة الكوارث نظام التحذير 

الناجح �ف
ي المحيط الهندي. 

اته �ف من التسونامي وتخفيف تأث�ي
ي 

�ف التسونامي  وطوفان   2004 زلزال  أعقاب  ي 
و�ف

يا  ف اليا والهند وإندونيسيا ومال�ي المنطقة، سعت أس�ت
نذار المبكر لكنها  نشاء مراكزها الخاصة لالإ وتايالند الإ
وبعد  عمله.  تنسيق  ي 

�ف صعوبات  البداية  ي 
�ف القت 

والتحديات  السياسية،  المفاوضات  من  سنوات 
نظام  دخل  المتواصلة  كة  المش�ت والجهود  الفنية، 
ي عام 

ف التنفيذ الكامل �ف التحذير من التسونامي ح�ي
ي المحيط الهندي 

2013. ومنذ طوفان التسونامي �ف
ي 

نذار المبكر �ف عام 2004، أُنشئت أنظمة إقليمية لالإ
. وللتعاون والتنسيق  ي البحر المتوسط والبحر الكاري�ب
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نامج  ال�ب قليمية مثل  االإ للوكاالت  بالغة  أيضا أهمية 
ي غرب 

)�ف االأمراض  مراقبة  أنظمة  ف  لتحس�ي قليمي  االإ
العامة  الصحة  مرصد  وع  وم�ث أفريقيا(،  ووسط 
يل 2020( - ويصدق هذا االأمر  ف ق أفريقيا )في�ت ل�ث
أو  كورونا  جائحة  ات  تأث�ي استمرت  إذا  أك�ب  بدرجة 

ي الجائحة. ِّ وقعت موجات دورية لتف�ث

والتنسيق . 4 التعاون  والتنسيق.  التعاون  ف  تحس�ي
عداد  ف االأسس التجريبية الإ ورة حيوية، ال لتحس�ي �ف
التضامن  لرعاية  أيضا  وإنما  فحسب،  السياسات 
المحلية  والمجتمعات  البلدان  ي 

�ف االجتماعي 
الحكومات  قرارات  تكون  أن  وضمان  رة،  المت�ف
بالثقة والمصداقية. ويتضح بجالء  موثوقة وجديرة 
ي 

ي الطرق ال�ت
اختالف مستويات التعاون والتنسيق �ف

ي مواجهة 
استجابت بها البلدان والسلطات المحلية �ف

إجراءات  خالل  من  البعض   - االآن  ح�ت  كورونا 
ددين  جماعية حاسمة منذ البداية، وآخرون كانوا م�ت
إل  الجائحة  وصلت  ح�ت  الخطر  وجود  ينفون  أو 
م  قدَّ كبلد  فييتنام  ز  وت�ب جدا.  متقدم  مستوى 
ف الكامنة معلومات  عىل الرغم من حالة عدم اليق�ي
مجاال  يدع  فلم  البداية،  منذ  ومنتظمة  واضحة 
والمعلومات  المؤامرة،  ونظريات  الكاذبة”  “لالأنباء 
ة  المضللة )رافيليون 202(. وح�ت حيثما تتوحد الخ�ب
اتيجية موثوق  العلمية والقيادة السياسية خلف إس�ت
بها لمواجهة كورونا، يتوقف النجاح عىل المجتمعات 
المحلية وفقا للقواعد المعتمدة واالستعداد لتقديم 
لها  كانت  الجائحة  أن  من  الرغم  عىل  تضحيات. 
ات متباينة عىل مختلف الفئات االجتماعية، فإن  تأث�ي
للقادة  فرصة  أتاحت  بها  تأثروا  الجميع  أن  حقيقة 
رادة  واالإ االجتماعي،  باالحتواء  االإحساس  لتعزيز 

الجماعية، وهو ما قد تتجاوز منافعه االأزمة.

كاف  بشكل  يسيطر  أن  بمفرده  بلد  بمقدور  ليس 
االآن،  العالم  بها  يمر  ي 

ال�ت كتلك  طارئة  حالة  عىل 
ناهيك عن أن يمنعها. ويجب أن تكون جهود التأهب 
المستقبل  ي 

�ف االأزمة  لمواجهة  واالستجابات  والوقاية، 
هائلة  انتكاسة  تبديد  الممكن  ومن  وتعاونية.  عالمية 
لقد  كورونا.  جائحة  ي 

�ف نشهدها  ي 
ال�ت كتلك  للحظوظ 

ي مواجهة ما كان 
، �ف ق ذلك مرارا وتكرارا فيما م�ف تحقَّ

ي ذلك الوقت تحديات مستعصية - عىل سبيل 
يعت�ب �ف

المثال، القضاء عىل الجدري، وإنهاء الحرب العالمية 
االأوزون  ثقب  وسد  عامة،  فهات  مت�ف وإنشاء  الثانية، 
االأزمة  وهذه  المستقبل.  ي 

�ف أخرى  مرة  ذلك  وسيتم   -
للتحديات  وللتصدي  فارقة.  تاريخية  لحظة  العالمية 
ة يجب عىل العالم  ة أم صغ�ي نمائية سواء كانت كب�ي االإ
وفيما  البلدان  داخل  والتنسيق  بالتعاون  فم  يل�ت أن 

فم بالعمل معا، وبالعمل عىل نحو  بينها. ويجب أن نل�ت
أفضل عىل المدى الطويل.

ي
الحوا�ش

مواجهة  ي 
�ف السياسات  صعيد  عىل  “االستجابات   .1

و”  ب�ي السياسات:  تتبع  برنامج  كورونا،  جائحة 
العاصمة، واشنطن   ، الدولي النقد   صندوق 
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/

.Policy-Responses-to-COVID-19#P
“مالمح   .2020 أغسطس/آب،   6 ح�ت  التقديرات   .2
)كوفيد19-(”  كورونا  جائحة  بسبب  الجدد  الفقراء 
العاصمة، واشنطن   ، الدولي البنك  مخت�ة،   مذكرة 
https://www.worldbank.org/en/topic/pov-
erty/brief/Profles-of-the-new-poor-due-to-

.the-COVID-19-pandemic
هذا التقدير أولي ومن قبيل االستدالل فقط الأن االأساليب   .3
التغلُّب  إل  تهدف   )2020( وآخرين  كورال  ي 

�ف المعتمدة 
الهشاشة  المتأثرة بأوضاع  البلدان  ي 

البيانات �ف عىل قيود 
ات  بتأث�ي التنبؤ  أساليب  مع  تماما  تتطابق  وال  وال�اع، 
ي هذا التقرير. ويلزم إجراء مزيد من 

الجائحة المعتمدة �ف
فقراء  لنسبة  التوقعات  تقييم  عادة  الإ والدراسة  البحث 
ي 

ي العالم �ف
المتأثرة بأوضاع الهشاشة وال�اع �ف البلدان 

ي بعد جائحة كورونا.
العقد الذي يأ�ت

العمل  منظمة  الُقْطرية”،  السياسات  “استجابات   .4
https://www.ilo.org/global/top-  الدولية، جنيف،
ics/coronavirus/country-responses/lang--en/

.index.htm#KE
ي مواجهة جائحة 

““االستجابات عىل صعيد السياسات �ف  .5
العاصمة، واشنطن   ، الدولي النقد  صندوق   كورونا” 
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-

.covid19/ Policy-Responses-to-COVID-19
العمل  منظمة  الُقْطرية”،  السياسات  “استجابات   .6
https://www.ilo.org/global/top- جنيف،  الدولية، 
ics/coronavirus/country-responses/lang--en/
م 113 مليون  ي يُقدِّ index.htm#BD، و “االتحاد االأورو�ب
يورو كأجور لمليون من عمال مصانع المالبس الجاهزة 
 ،2020 يونيو/حزيران،   2 تريبيون،  داكا  بنغالديش”  ي 

�ف
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/

.country-responses/lang--en/index.htm#BD
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��مجموعة البنك الدو

جائحة تؤدي  إذ  القلق.  عىل  تبعث  أخباراً  ن  سنت�ي كل  يصدر  الذي  ك  المش�ت والرخاء  الفقر  تقرير  من  الطبعة  تحمل هذه 

تبديد  إىل  المناخ  وتغ�ي  المسلح  الرصاع  ات  تأث�ي فاقمتها  اقتصادية  أزمة  من  بها  ارتبط  وما  )كوفيد-19(  كورونا  وس  ف�ي

إنهاء  إىل  الرامية  الجهود  عانت  وقد  ك.  المش�ت الرخاء  وتعزيز  الفقر  من  الحد  بصعوبة عىل صعيد  قت  تحقَّ ي 
ال�ت المكاسب 

بحلول المدقع  الفقر  إنهاء  وهدف  المحرز.  التقدم  من  عاما   20 من  أك�ث  بعد  عقود  منذ  لها  انتكاسة  أسوأ  من   الفقر 

ي غياب تداب�ي رسيعة وملموسة
ي الجائحة، أصبح الآن أمرا بعيد المنال �ن

عام 2030، الذي كان عرضة بالفعل للخطر قبل تف�ث

. ي كل بلد - فسيكون أك�ث صعوبة بكث�ي
ك – أي زيادة دخل أفقر 40% �ن ومستدامة، أما هدف النهوض بالرخاء المش�ت

الفقر عىل  كورونا  جائحة  ات  تأث�ي حول  جديدة  تقديرات  الأحوال  تبدل   :2020 ك  المش�ت والرخاء  الفقر  تقرير  يقدم 

القتصادية، المحاكاة  ونماذج  ميدانية  استقصائية  مسوح  من  جديدة  بيانات  وباستخدام  العالم.  ي 
�ن ك  المش�ت والرخاء 

ة والأك�ث ي أنحاء العالم ترصن بشدة الفئات الفق�ي
يُظِهر التقرير أن فقدان الوظائف وأوضاع الحرمان المرتبطة بالجائحة �ن

ن من "الفقراء الجدد". ويُظِهر ي العالم ليشمل مالي�ي
ي الوقت ذاته أيضا إىلي تغي�ي مشهد الفقر �ن

احتياجا بالفعل، وتؤدي �ن

، وأن يكونوا أفضل تعليما،  نه التقرير ارتفاع احتمال أن يكون الفقراء الجدد من سكان الحرصن التحليل الأوىلي الذي تضمَّ

ي جائحة كورونا. كما يعرض ِّ ي فقر مدقع قبل تف�ث
وأن يعملوا بدرجة أقل بالزراعة بالمقارنة بأولئك الذين كانوا يعيشون �ن

ي توجيه السياسات من أجل
تقديرات جديدة لتأث�ي الرصاع وتغ�ي المناخ، وكيفية تداخلهما. ولهذه النتائج أهمية بالغة �ن

حماية الأرواح وسبل كسب الرزق. ويظهر التقرير كيف تعمل بعض البلدان عىل عكس مسار الأزمة، وحماية الفئات الأك�ث 

احتياجا، وتعزيز تعاف قادر عىل الصمود. 

العالم ي 
�ن احتياجا  والأك�ث  فقرا  الأشد  الفئات  العالمية  الستجابة  خذلت  وإذا  عاجلة.  استجابة  النتائج  هذه  وتستلزم 

ي
�ن النجاح  المستقبل. وسيتطلب  يخبئه  بما  بالمقارنة  يمكن  ما  أقل  الآن ستكون  تكبَّدوها ح�ت  ي 

ال�ت الخسائر  فإن  الآن، 

وتداعياته  المرض  كبح جماح  إىل  الرامية  الجهود  اشتداد  ومع   . بكث�ي كورونا  جائحة  مجرد وقف  من  أك�ث  الطويل  الأمد 

ي
ي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إىل مسارها. ويتطلَّب التعا�ن

ي تعطَّلت �ن
نمائية ال�ت القتصادية، يجب إعادة الأجندة الإ

ام يتناسب مع الأزمة  ن ي أطلقتها جائحة كورونا، وذلك بال�ت
ي نشهدها اليوم معالجة الأزمة القتصادية ال�ت

من النتكاسات ال�ت

ي تتعلق بتعزيز النمو 
نمائية طويلة الأجل ال�ت نفسها. وبهذا، تستطيع البلدان أيضا غرس البذور للتصدي للتحديات الإ

الشامل للجميع، وتراكم رأس المال، والوقاية من المخاطر، لسيما مخاطر الرصاع وتغ�ي المناخ. 
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