
 

 بيان صحفي 

 إلعادة البناء على نحو أفضل التعافي فرصة : العربية منطقة وال  19-األمين العام لألمم المتحدة عن كوفيد 
 

من مشاكل   العربية وهي تعاني أصلا  المنطقة  على  19-كوفيد  جائحة  حلّت --0202 يوليو/تموز  32، بيروت
والوضع االقتصادي   ات االحتلل والصراع على رأسها آثارها، و من  الحدّ على قدرة الدول  قيّدت  مزمنة 

 . المترّدي
 

  تحديات معالجة الوأفضل  على نحو كوسيلة إلعادة البناء  لتعافي خطط ا ماستخد ا قادرة على لمنطقةالكن 
  بعنوان األمين العام لألمم المتحدة عن  اليوم  الصادرموجز السياسات قدمه ي الذي  الطرح هذا هو  .بالتوازي 

 أفضل".  على نحو المنطقة العربية: فرصة إلعادة البناء على  19-كوفيد أثر  "
 
الضعف.   مكامنلأعمق  معالجة  والتعافي إلى ستجابة اال  تحويلاليوم أمام فرصة ل لمنطقة ا ،موجزبحسب الو

التغطية غير  التنوع، و إلىاالقتصادات افتقار المؤسسات العامة، وضعف و حاالت الصراع، تلك وتشمل 
 مستويات البطالة وعدم المساواة. ارتفاع ، ونظم الحماية االجتماعيةل الكافية

 
في   : انكماش ألرقام صارخة، فاداعيات وخيمةبت ا هبل فاقمت هذه التحديات  تكتف الجائحة بالكشف عن ولم 

  في حين مليون وظيفة  17 خسارة حواليسقوط ربع السكان في براثن الفقر؛  في المائة، 5فوق ي  االقتصاد 
حاجة إلى  في مليون شخص  55المخاطر بالنسبة لـ ازدياد ؛ وأصلا  شخص مليون  14.3 ت البطالة تطال كان

 داخلياا.  نازح مليون الجئ و  26 ومنهمإنسانية،   ات مساعد 
 

التدابير الفورية للحد من  اتخاذ  حان وقت لقد "أنطونيو غوتيريش:  األمين العام لألمم المتحدة قال  ،وفي كلمته
  ينا تكثيف الجهود ... عل انتشار المرض، وإنهاء الصراعات، وتوجيه العناية للفئات األكثر عرضةا للمخاطر

النموذج االقتصادي للمنطقة لصالح   النظر في إعادة ودعم التعافي من خلل لمعالجة أوجه عدم المساواة؛ 
 " .إعطاء األولوية اللزمة لحقوق اإلنسان و؛  المزيد من التنويع

 
االستفادة منها  للمنطقة يمكن مكامن القوة والفرص التي  يبرز التحديات، بل  عند عرض الموجز  قفال ي و

تعليم  ال يتمتعن بالنساء والفتيات  و؛  تمكينهينبغي  ونابض بالحياة    العربي  الشباب فأفضل.    على نحوإلعادة البناء  
،  للتعافي حركاا م يكون  قد وخاص نشط  القطاع ال؛ وتهنحقوقهن وضمان مشارك  ينبغي صونو عالية ال ةكفاءالو

 رأس المال البشري والتكنولوجيا واالبتكار.  نحواالستثمار  ال سيما إذا ما ُوّجه 
 

المساءلة  تعزيز  و   ، الدول العربية إلى دعم المجتمع المدني واإلعلم الحرّ األمين العام لألمم المتحدة  أيضاا  ودعا  
 العقد االجتماعي.  قويةلرفع ثقة المواطنين وت العامة  في المؤسسات 

 
وتأمين    ،أفضل، ينبغي توسيع إصلحات قطاع الصحة والحماية االجتماعية  على نحو ولكي تعيد المنطقة البناء  

وضمان حصول البلدان العربية على التمويل، ال سيما من خلل صندوق  التعليم الشامل من غير انقطاع، 
 ، بحسب الموجز. تضامن إقليمي

 
 *** 
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