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مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

"مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية" منشوٌر رئيسي يصدر 
سنويًا عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، عماًل بقرار الجمعية 

العامة 53/65، الفقرة 371؛ وقراري اإلسكوا 072 )د-42( الفقرات 2 و3 و4، و303 
)د-72( الفقرتان 1 و2. ويرتبط المسح بالبرنامج الفرعي 3 لإلسكوا المعني بالتكامل 

والتنمية االقتصادية، الذي يسعى إلى المساهمة في الجهود التي تبذلها الدول األعضاء 
إلصالح المؤسسات االقتصادية ووضع وتنفيذ سياسات قائمة على مبادئ الحكم 

الرشيد لتمكين التخطيط االقتصادي وصنع السياسات دعمًا لتحقيق تنمية شاملة 
للجميع ومستدامة. ويرّكز عدد 9102-0202 على تحليل آخر التطورات االجتماعية 

واالقتصادية وفقًا إلطار محدد، لفترة رئيسية تمتد من كانون الثاني/يناير 9102 إلى 
آذار/مارس 0202. ولهذا المنشور هدفان رئيسيان، هما: تحليل المتغّيرات االقتصادية 

واالجتماعية المرصودة بانتظام في المنطقة العربية في سياق عالمي )الفصل األول 
ل الديون والتداعيات االقتصادية  والثاني والثالث(، والتركيز على القدرة على تحمُّ

الكلية )الفصل الرابع(.

تمهيد
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ُأِعدَّ التقرير تحت اإلشراف العام للسيد مختار محمد الحسن، مدير شعبة التنمية 
والتكامل االقتصادي في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، 

وبتوجيه منه. وقاد السيد محمد الهادي بشير فريقًا رئيسيًا ضًم أحمد مومي، وثريا 
م  زين، ونتالي خالد، ونيرانجان سرنجي، وخالد أبو إسماعيل، ويان غاسكا. وقدَّ

كٌل من السيد مارون الوون والسيد بالل فرحات والسيدة أربي أتاميان المساعدة 
في إجراء البحث والدعم اإلداري. ويود الفريق أن ُيعرب عن جزيل شكره وتقديره 

لما قدمه فريق اإلحصاءات االقتصادية في اإلسكوا من بيانات، وعلى وجه 
الخصوص: السيد ماجد سكيني، والسيد روي ضومط، والسيد وسيم حمود، والسيد 

رمزي فانوس.

وينوه الفريق أيضًا باستعراض األقران الداخلي الذي اضطلع به كل من السيدة وفاء 
أبو الحسن والسيد فالديمير هلسني والسيدة ربى عرجا، كذلك بالمساهمات الفنية 
التي قدمتها المجموعات العاملة التالية في اإلسكوا: العدل بين الجنسين والسكان 

ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية؛ والبيانات، ومجتمع  والتنمية الشاملة؛ وتغيُّ
المعلومات، والتكنولوجيا؛ والحوكمة ومنع نشوب الصراعات. وقد ُأجريت مشاورات 
مع صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة أثناء إعداد هذا التقرير، وُعِقد 

اجتماع خارجي لمجموعة من الخبراء الستعراض مسودة التقرير والتحقق منها، 
وذلك في 15 أيلول/سبتمبر 2020. والخبراء الذين شاركوا في االجتماع هم: السيد 

علي عودة، مدير البحوث والدراسات في اتحاد المصارف العربية؛ والسيد آرون 
جاكوب، مسؤول التنسيق اإلنمائي لمصر؛ والسيد الياش كونيتش، مسؤول التنسيق 

اإلنمائي للمملكة العربية السعودية؛ والسيد ريدان السقاف، مسؤول التنسيق 
لإلمارات العربية المتحدة؛ والسيد كاليف آلتشولر، الخبير االقتصادي األقدم السابق 
في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة؛ والسيد نزار جويني 

مدير برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا.

شكر وتقدير



5

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

من الصعب تحليل الوضع االقتصادي في عالم ال يزال يعاني من تفشي جائحة 
كوفيد- 19. فالجائحة ألقت على االقتصاد بأعباء جسيمة سيتضح لها مزيد من 

التداعيات مع الوقت. ومما ال شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد طوال عام 2021 وما 
بعده، ولذلك فإن فهم طرق تعامل البلدان العربية مع آثار الجائحة االقتصادية في 

غاية األهمية.

وينطلق هذا التقرير من سيناريوين: أولهما معتدل، يتوقع انتهاء األزمة وعودة 
االقتصاد إلى زخمه في الربع األول من عام 2021؛ وثانيهما يميل إلى التشاؤم، 

فيتوقع استمرار األزمة خالل الربع األول من عام 2021. لكن التقدم المتسارع في 
البحوث عن لقاحات للفيروس سيدفع، على األرجح، االقتصادات نحو استعادة زخمها 

في الربع الثاني من عام 2021 على أبعد تقدير.

وقد بدأت صدمة الجائحة إزاء خلفية من التباطؤ االقتصادي العالمي، وتسببت 
بعمليات إغالق واسعة النطاق، ضّيقت الخناق على االقتصاد العالمي، بحيث شهد 

انكماشًا ال يقل، حسب التقديرات، عن 3.2 في المائة في عام 2020. ويتوقف التعافي 
من هذه الحالة، خالل عام 2021، على مدى فعالية مجموعات الحوافز التي اعتمدتها 

الحكومات استجابًة ألزمة الجائحة، وسرعة انتعاش األعمال التجارية. والتقدم 
في البحوث عن لقاحات لكوفيد- 19 يدعو إلى قدر من التفاؤل، فيتوقع أن يعود 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي إلى 4.2 في المائة في عام 2021، حتى وفقًا 
للسيناريو المتشائم. وإذا حالت الحوافز التي اعتمدت خالل عام 2020 دون وقوع 

خسائر فادحة لدى الشركات، قد يصل نمو الناتج المحلي العالمي إلى 5.4 في المائة 
في عام 2021، السيناريو المعتدل.

وسيعتمد منحى التضخم، في عام 2021، على تأثير الحوافز المالية غير المسبوقة 
التي اعتمدتها الدول في جميع أنحاء العالم، خالل عام 2020، من أجل التصدي 

للركود الذي تسببت به الجائحة. وإذا نجحت هذه الحوافز في بث النشاط في الطلب، 
لربما يرتفع التضخم. لكن عام 2020 شهد تراجعًا في طلب الصين على النفط الخام، 

وهي أكبر مستورد له في العالم نتيجة إلجراءات اإلغالق الضخمة والتراجع الحاد 

موجز تنفيذي

رصيد بطالةركود
مالي

تخفيف فقر
اآلثار

 مستويات
ديون
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في أنشطة النقل. وبعد تقلب شديد في األسعار خالل عام 2020، عاد سعر خام 
برنت إلى االرتفاع ليصل إلى 48 دوالر للبرميل في كانون األول/ديسمبر 2020، إال 

أنه ال يزال دون متوسط فترة 2018-2019. وإذا ما نجحت حمالت التلقيح ضد 
الفيروس، يتوقع للطلب العالمي على النقل أن يعود إلى االرتفاع في عام 2021، ما 

سيرفع أسعار النفط، ويدفع إلى مزيد من التضخم على الصعيد العالمي.

ر التباطؤ االقتصادي العالمي وجائحة كوفيد19- بشدة على البلدان  وقد أثَّ
العربية، وتشير تقديرات السيناريو المعتدل إلى أن االنكماش قد بلغ 3 في 

المائة في عام 2020. وتراجعت الصادرات من المنطقة بنسبة 50 في المائة 
تقريبًا، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، وإغالق األسواق األوروبية، وتراجع 

السياحة، وانخفاض التحويالت. كما أثر االنكماش االقتصادي العالمي على تدفق 
االستثمارات والمساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان العربية المستوِردة للنفط. 

وألقت هذه التطورات بأعباء جسيمة على األعمال التجارية في هذه البلدان، 
دون مساعدة تذكر من الحكومات. ونتيجة لذلك، يتوقع لنمو الناتج المحلي في 
عام 2021 أن يبلغ 2.8 في المائة وفقًا للسيناريو المتشائم، و3.5 في المائة وفقًا 

المعتدل. للسيناريو 



7

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

ولن تزول تداعيات جائحة كوفيد19- وأزمات أسعار النفط على البلدان العربية 
رة للنفط في عام 2021. فبحسب التقديرات، لم تتجاوز اإليرادات في عام  المصدِّ

2020 نسبة 44 في المائة من الرقم الذي سجلته في عام 2019، ما أدى إلى انخفاض 
مؤقت في ميزانيات الدول. وكانت بلدان مجلس التعاون الخليجي هي األكثر تضررًا، 

حيث تقدر خسائرها بنحو 54 في المائة من الدخل، مع انكماش في الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 3.1 في المائة وفقًا للسيناريو المعتدل، وحوالي 7.1 في المائة وفقًا 
للسيناريو المتشائم. لكن يتوقع لكل من أسعار النفط وإنتاجه أن يستعيد زخمه في 

عام 2021، ما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.1 في المائة وفقًا 
للسيناريو المتشائم، وحوالي 2.3 في المائة وفقًا للسيناريو المعتدل.

وأثرت الجائحة بشدة على بلدان الدخل المتوسط العربية، مع انكماش اقتصادي في 
عام 2020، بنسبة 3.4 في المائة وفقًا لتقديرات السيناريو المعتدل، وبنسبة 4.5 في 

المائة وفقًا للسيناريو المتشائم. فهذه البلدان تأثرت بتراجع السياحة، وبانخفاض 
الطلب على صادراتها نتيجة للركود في البلدان األوروبية، التي ُتَعدُّ من شركائها 

التجاريين الرئيسيين. وسيتوقف تعافي بلدان الدخل المتوسط على نجاح الحوافز 
التي اعتمدها شركاؤها التجاريون. ويواجه لبنان تحديات اجتماعية واقتصادية 

استثنائية، ظهرت في عام 2019 وتفاقمت في عام 2020 بفعل عجز مزدوج يرزح 
تحته االقتصاد، وارتفاٍع في الدين العام، وعجٍز عن سداد سندات اليورو، وانهياٍر 

كبير في قيمة العملة المحلية، وتباطؤ في النشاط االقتصادي بسبب اإلغالق. ويقدر 
االنكماش االقتصادي في لبنان في عام 2020 بحوالي 10.2 في المائة، ولم تتشكل 

فيه، حتى كانون األول/ديسمبر 2020، حكومة عاملة. ويتوقع لبلدان الدخل المتوسط 
أن تحقق، في عام 2021، نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي 

اإلجمالي وفقًا للسيناريو المتشائم، وبنسبة 5 في المائة وفقًا للسيناريو المعتدل إذا ما 
صحبه ارتفاع في الطلب من أوروبا وتنفيذ إصالحات سياسية واقتصادية ناجعة.

أما البلدان المتأثرة بالصراع وأقل البلدان نموًا، فقد انكمشت اقتصاداتها، في 
عام 2020 بحوالي 4.3 في المائة و3 في المائة، على الترتيب، بحسب تقديرات 

السيناريو المعتدل، وبحوالي 7.9 في المائة و5.5 في المائة بحسب السيناريو 
المتشائم. وال تملك هذه البلدان سوى قدرٍة مالية محدودة على التعايش مع عمليات 

اإلغالق والتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
ح أن تسفر الصراعات  ألزمة جائحة كوفيد19-. وُيرجَّ

الدائرة عن تقويض الثقة في بيئة األعمال وتراجع تدفق 
االستثمارات األجنبية المباشرة. في عام 2021، يتوقع أن 

يصل النمو في البلدان المتأثرة بالصراع إلى 3.1 في المائة 
 وفقًا للسيناريو المتشائم، وإلى 3.9 في

 المائة وفقًا للسيناريو المعتدل. وتعتمد أقل البلدان 
مليونالعربية نموًا بشدة على الدعم الخارجي لمواجهة 
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التحديات االجتماعية االقتصادية، وال سيما القيود على ميزان المدفوعات 
والديون المرتفعة. لذا، فإن تعافي هذه البلدان مشروط بنجاح التعافي في البلدان 
المتقدمة النمو. وسيطول أمد األضرار االقتصادية التي أحدثتها الجائحة أكثر في 
أقل البلدان نموًا، لذا يتوقع أن يكون النمو متواضعًا في عام 2021، بنسبة ال تزيد 

على 0.4 في المائة وفقًا للسيناريو المتشائم، و0.5 
في المائة وفقًا للسيناريو المعتدل.

وفي هذه الظروف االقتصادية الصعبة، على 
المنطقة العربية أن تتصدى لتحديات اجتماعية 

عديدة، مثل انتشار الفقر والبطالة، واستمرار عدم 
المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه، وكلها تحديات تفاقمت مع تفشي 

الجائحة، وما فرضته من قيود صارمة في واقع اإلغالق. 
وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر في الدخل 

قد ارتفع بأكثر من 3 نقاط مئوية في عام 
2020، ليصل إلى 32.4 في المائة، أي ما يمّثل 

115 مليون إنسان تقريبًا، يعيش أكثر من 80 في المائة منهم في أربعة بلدان، هي: 
الجمهورية العربية السورية، والسودان، ومصر، واليمن. كما تشير التقديرات إلى 

ارتفاع معدل البطالة في المنطقة بنسبة 1.2 في المائة في عام 2020. ويعتمد 
استمرار هذه المشاكل على استعادة تدفق المساعدات والتحويالت في عام 2021، 

وكذلك على قدرة الحكومات على توفير شبكات األمان االجتماعي للتخفيف من 
آثار الفقر.

وتؤثر التحديات االجتماعية واالقتصادية كذلك على العمال المهاجرين والالجئين 
والنازحين داخليًا في المنطقة، وال سيما النساء منهم. فالقيود المفروضة على 

السفر وظروف العمل السيئة سُتعرِّض، على األرجح، العمال المهاجرين لمخاطر 
شتى، بما في ذلك اإلصابة بكوفيد19-. كما سيؤدي ضيق الوضع االقتصادي في 

المجتمعات المضيفة إلى تفاقم قسوة الظروف المعيشية لالجئين والنازحين داخليًا، 
بل وُيخشى من تدهور تلك الظروف مع حاالت الركود االقتصادي الشديد التي قد 

تصيب البلدان المانحة.

ومن حيث المساواة بين الجنسين، ال تزال المنطقة العربية تسجل فجوة بنسبة 
40.05 في المائة، هي األعلى في العالم مقارنة بالمناطق األخرى. ومع فرض اإلغالق 

في معظم البلدان العربية، يتزايد احتمال ترك النساء لوظائفهن من أجل تحّمل 
المسؤوليات المنزلية، مثل رعاية األطفال بعد إغالق المدارس، ما يؤّدي إلى تفاقم 

عدم المساواة بين الجنسين ما لم تتخذ تدابير فورية وناجعة.

وارتفعت مستويات الدين في عام 2020، ويتوقع أن تستمر في االرتفاع، في أقل 
البلدان نموًا وبلدان الدخل المتوسط، نتيجًة لتداعيات جائحة كوفيد19-. ومن 
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المرجح ألقل البلدان نموًا أن تستفيد من مبادرة تعليق 
خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين، وكذلك 

من ِمنح تخفيف أعباء الديون التي أتاحها صندوق 
النقد الدولي من خالل "الصندوق االستئماني الحتواء 

الكوارث وتخفيف أعباء الديون" من أجل الحد من 
آثار جائحة كوفيد19-. وقد تتيح هذه وفورات تصل 

إلى 294 مليون دوالر.

ويشير تحليل اإلسكوا لتطور الديون، ولعالقتها 
بسلوكيات السياسات المالية، إلى استمرار العجز 

األساسي في بلدان الدخل المتوسط والمنخفض في 
المنطقة العربية. ويبين تحليل الثغرات في االستدامة 

المالية أن األرصدة األولية المطلوبة في عدة بلدان 
تفوق األرصدة األولية الفعلية. وهذا يستلزم تعديل 
األرصدة األساسية حسب هدٍف محدد لنسبة الدين 

إلى الناتج المحلي اإلجمالي. كما يمثل ربط اإلنفاق الحكومي بالنتائج اإلنمائية تحديًا 
كبيرًا يلقي بظالله على السلطات المعنية بإدارة الدين في البلدان العربية خالل 

العامين المقبلين.
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مختصرات ومالحظات توضيحية

BISمصرف التسويات الدولية

CFTC)لجنة االتجار بعقود السلع األساسية اآلجلة )الواليات المتحدة األمريكية

DAPفوسفات ثنائي األمونيوم

DESA)إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )في األمم المتحدة

EIA)إدارة معلومات الطاقة )وزارة الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية

ESCWAاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

GCCمجلس التعاون لدول الخليج العربية

GDPالناتج المحلي اإلجمالي

GECFرة للغاز منتدى الدول المصدِّ

IEAالوكالة الدولية للطاقة

ILOمنظمة العمل الدولية

IMFصندوق النقد الدولي

LDCأقل البلدان نموًا

LIBORسعر الفائدة المتداَول بين مصارف لندن

LNGغاز طبيعي مسال

MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

MMBtuمليون وحدة حرارية بريطانية مترية

OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

OPECرة للنفط منظمة البلدان المصدِّ

SDGsأهداف التنمية المستدامة

USDدوالر الواليات المتحدة األمريكية

VATالضريبة على القيمة المضافة



النمو العالمي
انكماش بنسبة

4.9%

النا�ج المحلي اإلجمالي
انكماش بنسبة

3.2%

2020
ي 

ف

تعثر في
فرص العمل 

الجديدة

ت�اجع أنشطة
السياحة
والنقل

النفط 

ركود عالمي أعمق
مما شهده عام 2008

جائحة كوفيد- 19

انخفاض حاد في
أسعار النفط 2020

صدمات مت�امنة في 
الطلب والعرض

2020



13

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

 السياق العالمي
وتداعياته في المنطقة العربية

ألف. السياق العالمي
وقعت صدمة جائحة كوفيد- 19 في جو من التباطؤ االقتصادي العالمي. وقد انخفض 
النمو من 3 في المائة في عام 2018 إلى 2.6 في المائة في عام 2019، وتراجع النشاط 

التجاري نتيجًة للتوترات المتمادية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية. وفي 
عام 2019، امتدت هذه التوترات إلى مناطق أخرى، إذ واجه االتحاد األوروبي إرباكًا 

نتيجة خروج المملكة المتحدة، وشهد العالم اتهامات متبادلة باللجوء إلى اإلجراءات 
الحمائية بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي، ما أدى إلى تراُجع نشاط 

التجارة العالمية إلى أدنى قيمة منذ األزمة المالية العالمية في عام 2008. وقد أثرت 
هذه التطورات السلبية على سالسل التوريد وثبطت الطلب العالمي، فتراجع النشاط 

الصناعي، ال سيما في أفريقيا والشرق األوسط والصين.

وأضاف تزايد الديون العالمية بمعدالت فائدة شديدة االنخفاض، وال سيما في البلدان 
المتقدمة، إلى التعثرات العالمية، فتسّبب في انخفاض العائدات الحقيقية على السندات 

الحكومية لمدة 10 سنوات إلى ما دون الصفر في ستة من أكبر االقتصادات المتقدمة. 
وقد أتت هذه الظروف بمنافع على البلدان المتقدمة التي استطاعت أن تنتهج سياسات 

مالية أكثر نشاطًا. لكّن هذه المنافع لم تشمل البلدان النامية التي ال يزال عليها أن تدفع 
فوائد مرتفعة على ديونها. وبين عامي 2016 و2019، ارتفع عدد البلدان المنخفضة الدخل 

المتعثرة عن سداد الديون من 19 إلى 34 بلدًا. وأدى تحول تكوين الديون من االقتراض 
الطويل األجل من نادي باريس إلى اإلقراض القصير األجل األعلى كلفة إلى زيادة في 

مدفوعات الفائدة، وإلى ارتفاع كلفة خدمة الدين في البلدان النامية. ودخلت هذه البلدان 
عام 2020 مع نقٍص في الحّيز المالي، قَلّص قدرتها على التصّدي ألزمة كوفيد- 19.

ستعيد عمليات اإلغالق الضخمة في جميع أنحاء العالم، وكذلك االنخفاضات الكبيرة 
في النشاط السياحي وحركة النقل، تشكيل االقتصاد العالمي في األعوام القليلة 

المقبلة. ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة في 
عام 2020، وأن ينتعش بمعدل نمو قدره 4.2 في المائة في عام 2021 )سيناريو خط 
األساس(. وهذا االنتعاش مشروطٌ بسرعة عودة االقتصادات إلى اتجاهاتها الطويلة 

األجل؛ وبمستوى ثقة المستثمرين والمستهلكين؛ ومدى فعالية مجموعات الحوافز 

1
الرسائل الرئيسية

ستتسبب جائحة كوفيد- 19 بركوٍد   
عالمي أعمق من الذي تسببت به 

األزمة المالية العالمية في عام 2008. 
وُيتوقع للناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي أن ينكمش بنسبة 3.2 في 
المائة في عام 2020، وأن ينتعش في 
ذت الشروط الالزمة  عام 2021 إذا ُنفِّ

لذلك، وإال، فقد يبلغ انكماش النمو 
العالمي ما نسبته 4.9 في المائة في 

عام 2020.

في عام 2020، تعرضت سوق النفط   
لصدمات متزامنة في الطلب والعرض 

أدت إلى انخفاض حاد في أسعار 
النفط، حتى بلغت أدنى مستوياتها في 

21 نيسان/أبريل 2020.

سيكون لألزمة العالمية الراهنة آثاٌر   
عميقة على المنطقة العربية، تطال 

رة للنفط التي  البلدان العربية المصدِّ
ستخسر من جراء انخفاض الطلب 
العالمي على الطاقة، وكذلك العديد 

من بلدان الدخل المتوسط التي 
سيتعثر فيها النمو وفرص العمل 

الجديدة نتيجة لتراُجع أنشطة 
السياحة والنقل.

سيؤثر تدهور الوضع االقتصادي في   
البلدان المتقدمة النمو على تدفق 
االستثمارات والتحويالت المالية 

والمساَعدة اإلنمائية الرسمية إلى أقل 
البلدان العربية نموًا والبلدان العربية 

المتأثرة بالصراع.
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التي اعتمدتها الحكومات استجابًة لجائحة كوفيد- 19. ولكن، إذا لم ُتستوَف هذه 
الشروط، وإذا وقعت موجة ثانية من الوباء، قد يسوء الوضع، فينكمش االقتصاد 
العالمي بنسبة 4.9 في المائة في عام 2020 )تحت السيناريو المتشائم(. وكذلك، ال 

ُيتوقع إال تحسٌن طفيف في الوضع في عام 2021، بنسبة 5.4 في المائة، وهي أقل من 
أن تعِوض عن الخسارة الكبيرة التي شهدها الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020.

وحتى قبل تفشي الجائحة، تباطأ النمو بدرجة كبيرة في االقتصادات المتقدمة، من 
2.3 في المائة في عام 2018 إلى 1.9 في المائة في عام 2019. ولن تنجلي قتامة 
المشهد في القريب العاجل، فتشير التوقعات إلى انكماش بنسبة 5 في المائة في 

الواليات المتحدة األمريكية خالل عام 2020 )8 في المائة تحت السيناريو المتشائم(، 
يليه انتعاش معتدل في عام 2021 مع بلوغ معدل النمو 3.9 في المائة )4.5 في المائة 

تحت السيناريو المتشائم(. وعلى نحو مماثل، تشير التوقعات إلى خسارة االتحاد 
األوروبي ألكثر من 5.5 في المائة من ناتجه المحلي اإلجمالي في عام 2020 )-10.2 

في المائة تحت السيناريو المتشائم(، يليه انتعاش بنسبة 2.8 في المائة في عام 2021 
)6 في المائة تحت السيناريو المتشائم(. والتوقعات تتجه نحو االنحدار في البلدان 

النامية. فيتوقع لها أن تخسر 0.5 في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي في عام 
2020 )-1 في المائة تحت السيناريو المتشائم(. وبالمقابل، قد تتمكن الهند من تفادي 

الركود، بمعدل نمو بنسبة 1.2 في المائة، وذلك بسبب تيسير االئتمان والتحفيز المالي 
في عام 2019 )بيد أن السيناريو المتشائم يشير إلى ركود بنسبة 4.5 في المائة(. 
ومنطقة جنوب شرق آسيا هي الوحيدة التي تتفادى الركود تحت سيناريو خط 

األساس، فُيتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 0.8 في المائة رغم تراُجع األنشطة السياحية 
وتعطل سالسل اإلنتاج )وبالمقابل، يتوقع السيناريو المتشائم وقوع ركود بنسبة 2 

في المائة(. وقد سارعت بلدان جنوب شرق آسيا إلى احتواء الجائحة والسيطرة على 
تفشيها، فاستفادت من استئناف أنشطة اإلنتاج، في حين ظلت االقتصادات المتقدمة 

األخرى مقيدة بتدابير اإلغالق.

كما تتأثر أفريقيا، وغيرها من االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، بانخفاض أسعار 
السلع األساسية. فُيتوقع لالقتصادات األفريقية أن تخسر 1.6 في المائة من ناتجها 

المحلي اإلجمالي في عام 2020 )مع معدل خسارة أكبر تحت السيناريو المتشائم، بنسبة 
3.2 في المائة(، قبل أن تشهد بعض االنتعاش في عام 2021، بنمو في الناتج المحلي 

اإلجمالي معدله 3.4 في المائة. ويمثل تفعيل الحوافز المالية تحديًا إضافيًا للبلدان 
النامية، مع االنخفاض الحاد في اإليرادات الحكومية، بسبب وفرة السلع األساسية، الذي 

قد يُحول دون توفير الدعم الكافي للمجتمعات المتضررة من تدابير اإلغالق. وعلى 
العكس من االقتصادات المتقدمة، تواجه هذه البلدان أيضًا قيودًا أكثر صرامة على 

االقتراض، ما يحد من قدرتها على تقديم الدعم ألشد الفئات تعرضًا للمخاطر.

وفي ظل التباطؤ االقتصادي وانخفاض أسعار السلع األساسية، بقي التضخم العالمي 
منخفضًا خالل عام 2019. وتراجع، في االقتصادات المتقدمة، من 2.4 في المائة 

في عام 2018 إلى 1.8 في المائة في عام 2019. ودفع تزايد قيمة التعريفات 
الجمركية في االقتصادات الرئيسية نحو ارتفاع أسعار المنتجين في بعض القطاعات. 

 منطقة جنوب شرق آسيا هي الوحيدة التي
تتفادى الركود مع نمو بنسبة 0.8 في المائة

0.8%

 خسارة االتحاد األوروبي ألكثر من 5.5 في
 المائة من ناتجه المحلي اإلجمالي في عام

 2020، يليها انتعاش بنسبة 2.8 في المائة
في عام 2021

5.5%
2020

 في الواليات المتحدة األمريكية انكماش
 بنسبة 5 في المائة خالل عام 2020، يليه

 انتعاش معتدل متوقع مع معدل نمو 3.9 في
المائة في عام 2021

5%
2020

 خسارة البلدان النامية 0.5 في المائة من
ناتجها المحلي اإلجمالي في عام 2020

0.5%
2020
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ولكن، وبصورة عامة، تراجع التضخم في أسعار المستهلكين من جراء انخفاض أسعار 
الطاقة وانخفاض التضخم في قطاع الخدمات. وفي بعض البلدان المتقدمة النمو، 

قّوض االنخفاض في معدالت التضخم، وما رافقه من توقعات بمزيد من التراجع، الثقة 
في قدرة المصارف المركزية على تحقيق أهداف التضخم في األجل القريب.

ل أزمة الجائحة بالدفع نحو هذا االتجاه، فتشير التوقعات إلى تباطؤ في التضخم  وستعجِّ
في عام 2020 نتيجًة لالنخفاض في أسعار النفط والطلب العالمي. وبعكس ما سبق، 
ح تأثيرها في  تؤدي الحوافز النقدية إلى زيادات كبيرة في المعروض النقدي قد يرجَّ

عام 2021، وخاصة في البلدان النامية، حيث ستحتاج المصارف المركزية إلى مزيد من 
السيولة لتغطية النفقات اإلضافية، لعدم القدرة على إثقال األسواق المالية بمزيد من 

الديون. ونتيجة لذلك، وبعد انخفاض التضخم في عام 2020، من المتوقع لألسعار أن 
تتزايد بدرجة حادة بحلول عام 2021، شريطة أن تنجح المحفزات النقدية التي تعتمدها 

البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم في استعادة الطلب االستهالكي واالستثماري.

استقرت معدالت الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي في عام 
2019، بعد زيادة في عام 2018. إال أن عوائد السندات شهدت انخفاضًا يدل على عدم 

اليقين الناجم عن التوترات التجارية. فتراجع عائد سندات خزانة الواليات المتحدة 
األمريكية لمدة سنتين بحوالي 1.7 نقطة مئوية بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 

وشباط/فبراير 2020، من 2.9 في المائة إلى 1.2 في المائة، على الرغم من ثبات النطاق 
المستهَدف. وقد تفاقم عدم اليقين في أعقاب تفشي جائحة كوفيد- 19، ما أدى إلى 

انخفاض سريع في عائدات السندات لمدة سنتين والسندات لمدة 10 سنوات. وصحب 

الشكل 1.1 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في بعض المناطق والبلدان، 2021-2018
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.)DESA/Project LINK; and DESA, World Economic Situation and Prospects 2020 )New York, 2020 المصادر: استنادًا إلى

 تراجع عائد سندات خزانة الواليات المتحدة
 األمريكية لمدة سنتين من 2.9 في المائة

إلى 1.2 في المائة

0.8%

 في االقتصادات المتقدمة، تراجع التضخم من
 2.4 في المائة في عام 2018 إلى 1.8 في

المائة في عام 2019

1.8%
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هذه التطورات انخفاض سريع وحاد في معدل الفائدة المستهَدف على األموال الفيدرالية، الذي تضعه اللجنة الفيدرالية للسوق 
المفتوحة، ما يعني توسعًا كبيرًا في عمليات السوق المفتوحة وفي شراء سندات الخزانة والوكاالت حسب الحاجة. فانخفض عائد 

السندات لمدة سنتين إلى ما يقرب من الصفر، وأما السندات لمدة 10 سنوات فبلغ عائدها حوالي 0.7 في المائة مع مطلع حزيران/
يونيو 2020. وعالوة على ذلك، مضى مجلس االحتياطي االتحادي ُقدمًا بمجموعة كبيرة من التدابير الرامية إلى تيسير تدفق 

االئتمان، بما في ذلك تسهيالت لتيسير إصدار الشركات والبلديات لألوراق التجارية، وتقديم قروض إضافية للمؤسسات الوديعة، 
وشراء قروض من الشركات. ومجموعة األدوات غير المسبوقة هذه ضخت للسوق سيولة إضافية تكاد تكون غير مقيدة.

وفي عام 2019، وتماشيًا مع مسار سعر سندات الخزانة، انخفض سعر الفائدة المتداَول بين مصارف لندن لثالثة أشهر )ليبور(. وفي 
الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وشباط/فبراير 2020، انخفض سعر ليبور بحوالي 1.1 نقطة مئوية، من 2.7 في المائة إلى 1.6 

في المائة. ومع شيوع عدم اليقين بسبب جائحة كوفيد- 19، شهدت ديناميات فارق التيد )TED(، أي الفارق بين معّدل ليبور لمدة ثالثة 

أشهر وسعر الفائدة ألذون الخزينة األمريكية لمدة ثالثة أشهر، تقلبًا شديدًا، لتصل إلى 1.4 في المائة في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020، 
وهي مستويات لم ُترصد منذ األزمة المالية العالمية في عام 2009. وفي الفترة نفسها، انخفضت ليبور إلى مستويات لم تشهدها منذ 

عام 2015، إذ وصلت 0.5 في المائة.

ولم تتمكن معّدالت الفائدة المنخفضة من حفز نمو الناتج المحلي اإلجمالي واالستثمار. وظلت معدالت التضخم منخفضة على الصعيد 
العالمي على الرغم من العمل، لبعض سنوات، بسياسة نقدية متراخية. وظل معدل الفائدة المعمول به في البنك المركزي األوروبي صفرًا 

خالل الفترة 2019-2020. وانخفض عائد السندات األلمانية إلى ما دون الصفر في بداية عام 2019، وظل عند هذه المستويات طوال 
الفترة 2019-2020، ما يشير إلى اعتقاد المستثمرين بأن أسعار الفائدة المنخفضة لن تتغير خالل العامين المقبلين. وعالوة على ذلك، 

تراوح عائد السندات لمدة سنتين بين -0.6 في المائة و0.8- في المائة، وهو مستوى لم يترك مجاال لمزيد من االنخفاض لدعم الشركات 
في أعقاب أزمة كوفيد- 19. وأثار انخفاض معّدالت الفائدة على مدى فترات طوياًل مخاوف بين االقتصاديين حيال تأثير هذا االنخفاض 

على الكفاءة. ويحاجج ليو وآخرون )2019( بأن بقاء معّدالت الفائدة منخفضة لفترات طويلة يشجع تركيز السوق، فيحّد من دينامية 
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األعمال ونمو اإلنتاجية. وعالوة على ذلك، ُيظهر بنك التسويات الدولية )2019( أن طول أمد انخفاض معدالت الفائدة قد يؤخر أيضًا 
تحويل الموارد من قطاعات أقل إنتاجية إلى قطاعات أكثر إنتاجية، مما قد يؤدي إلى زيادة في الشركات التي تعتمد على االقتراض 

بداًل من اإلنتاجية )ما يعرف بـ “شركات الزومبي”( أو االستثمار المفرط في قطاع البناء الخاص. وستتجلى هذه المخاوف بدرجة أكبر 
في أعقاب حزم التحفيز التي اعتمدتها االقتصادات المتقدمة لعام 2020 بهدف دعم الشركات بعد صدمة كوفيد- 19.

ويتضح من حركة أسعار الصرف أن اليورو عاود ما سجله من انخفاض مقابل الدوالر في عام 2019 وأوائل عام 2020، ما يعكس 
اختالفات في السياسات العامة بين السلطات النقدية األوروبية واألمريكية. ومن السابق ألوانه الحكم ما إذا كانت جائحة كوفيد- 19 قد 

أثرت بدرجة كبيرة في اتجاه سعر الدوالر إزاء اليورو، ولكن استجابة االقتصادات المتقدمة النمو بصور مختلفة ألزمة الجائحة زادت 
من التقلب في سعر الصرف، ولعلها تسببت في تحويل اتجاه سعر صرف الدوالر إزاء اليورو عن االنخفاض. ومنذ أواخر عام 2019، 

انخفض سعر الدوالر مقابل الين الياباني. وكما هو الحال بالنسبة لليورو، شهدت أسعار الين مقابل الدوالر تقلبات متزايدة عقب تفشي 

الجائحة. وفي المقابل، تحّولت قيمة الرنمينبي الصيني مقابل الدوالر عن اتجاهها إلى االنخفاض في أعقاب اتفاق تجاري ُأبِرم في 

كانون الثاني/يناير 2020. وفي أوائل عام 2020، ظلت العالقة بين الرنمينبي والدوالر مستقرة نسبيًا على الرغم من االضطرابات التي 

أحدثتها جائحة كوفيد- 19.

وأما بالنسبة إلى التجارة العالمية، فقد تميز عام 2019 بتوترات تجارية متزايدة بين الجهات الفاعلة الرئيسية في االقتصاد العالمي، 

عطلت بشدة سلسلة القيمة العالمية. فلم يتجاوز معدل نمو التجارة العالمية 0.3 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن. 

وتأثرت، على وجه الخصوص، القطاعات ذات سالسل اإلنتاج المعقدة، مثل صناعات اآلالت واإللكترونيات والسيارات. واستفادت بلدان 

عدة من إعادة توزيع مواقع اإلنتاج، ولكن االقتصاد العالمي تأثر سلبًا. وعالوة على ما سبق، قد تمثل الجائحة خطرًا إضافيًا على العولمة. 

ف التوجه نحو التدابير الحمائية  فقد ُعزي انتشار الفيروس السريع إلى العولمة، وأعطى ذلك الرأي زخمًا للحركات المناهضة للعولمة، وكثَّ

بين الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية.
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السلع من الموارد الطبيعية باء. 

الغاز الطبيعي والفوسفاتالنفط

النفط

شهدت سوق النفط، في عام 2020، صدمات متزامنة في الطلب والعرض. وقد 
كان الطلب العالمي على النفط منخفضًا في عام 2019، فبلغ، حسب التقديرات، 

99.74 مليون برميل في اليوم، أي أقل من المتوقع، وهو 100.5 مليون برميل 
في اليوم. وكانت آفاق سوق النفط قاتمة حتى قبل صدمة كوفيد- 19، مع تراُجٍع 

في توقعات النمو بعد أن تسببت التوترات التجارية بانخفاض الطلب العالمي 
على النفط. ولكن التوترات السياسية في العراق وليبيا زادت من عدم اليقين 
الجيوسياسي، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع نهاية عام 2019 
وبداية عام 2020. ومع ذلك، أدى تواضع رد إيران على اغتيال الجنرال قاسم 

سليماني، وكذلك المخاوف المحيطة بوضع الصين االقتصادي وانخفاض طلبها 
على النفط، إلى اإلسراع بتحول االتجاه.

وتعرض الطلب على النفط لصدمة قوية في الربع األول من عام 2020 بسبب تفشي 
كوفيد- 19 في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ما أثر بقوة على األسعار. 

فانخفض سعر خام برنت إلى 58 دوالرًا للبرميل في كانون الثاني/يناير، ثم إلى 
45.2 دوالرًا للبرميل في شباط/فبراير. وفي ضوء التطورات التي شهدتها السوق، 

أوصى رؤساء وفود مؤتمر األوبك، الذي ُعقد في 5 آذار/مارس 2020، بتمديد فترة 
العمل بالتعديل اإلضافي المقتَرح، بحوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية عام 

2020 بداًل من 30 حزيران/يونيو 2020. وفي 9 آذار/مارس 2020، انهارت أسعار 
النفط إثر صدمة في اإلمدادات، نجمت عن خالف بين االتحاد الروسي والمملكة 

مت المملكة، بعده، خصومات للعمالء، وأعلنت عن زيادة في  العربية السعودية، قدَّ
اإلنتاج بدءًا من نيسان/أبريل 2020. فانخفض سعر خام برنت من نحو 50 دوالرًا 

للبرميل في 5 آذار/مارس إلى أقل من 32.02 دوالرًا للبرميل في 9 آذار/مارس 2020. 
وانخفضت األسعار إلى أقل من 23 دوالرًا للبرميل بنهاية الربع األول من عام 2020، 
وإلى أقل من 15 دوالرًا للبرميل بعد ذلك أسبوع. وانتهت حرب األسعار هذه باتفاق، 

عته جماعيًا 23 دولة، على خفض غير مسبوق  ُأبِرم في 12 نيسان/أبريل 2020 ووقَّ
إلنتاج النفط العالمي، بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا. وعلى الرغم من أن هذا 

اإلجراء أوقف االنخفاض السريع في أسعار النفط )فبلغ متوسط سعر نفط برنت ما 
يعادل 29 دوالرًا للبرميل في أيار/مايو 2020(، ال يلوح االستقرار في ما تبقى من 
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عام 2020. ومع ذلك، فهناك آمال في انتعاٍش سريٍع مقترٍن بحافٍز نقدي إلى زيادة في 
سعر نفط برنت بنسبة 22 في المائة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 2020، وهي أكبر 

زيادة، من حيث النسبة المئوية، منذ عام 1999.

ونظرًا لهذا التقلب، تتزايد الصعوبة في توّقع تطورات أسعار النفط. ولتوقع األسعار 
على مدى السنوات القليلة المقبلة، اسُتخدم نموذج االنحدار التلقائي للمتجهات، 

شاماًل إنتاج النفط والمخزون واإلنتاج الصناعي، كدليل بديل عن الطلب. وحسب 
هذا النموذج، ُيتوقع أن أسعار النفط ستنتعش قلياًل إلى 37 دوالرًا للبرميل في عام 

2021، ثم إلى 50 دوالرًا للبرميل في عام 2022، إذا تم احتواء جائحة كوفيد- 19 
وأعقب ذلك انتعاش. ولكن، إذا لم يحدث ذلك، وضربت موجة ثانية

انخفض سعر وست تكساس إنترميديت المخصص للتسليم في أيار/مايو 2020 إلى ما دون الصفر في 21 نيسان/أبريل 2020، مع تغطية 
إعالمية واسعة في جميع أنحاء العالم. وكان هذا هو اليوم األخير من التداول لعقود أيار/مايو 2020، إذ انخفض الطلب بسبب اإلغالق في 
جميع أنحاء الواليات المتحدة األمريكية، وكانت مرافق التخزين في كوشينغ، أوكالهوما، حيث كان من المفترض أن يجري تسليم النفط، 

ممتلئة. ونظرًا إلى عدم إمكانية تخزين هذا الفائض النفطي الضخم، كان على المستثمرين أن يدفعوا لقاء التخلص من العقود التي ال يمكن 
تنفيذها، ما أدى إلى أسعار سلبية. ومع ذلك، ظلت أسعار التسليم اآلجل إيجابية، عند حوالي 28.47 دوالرًا للبرميل للتسليم في كانون 

األول/ديسمبر 2020، وكذلك 33.55 دوالرًا للبرميل للتسليم في كانون األول/ديسمبر 2021 )حتى 21 نيسان/أبريل 2020(، ما يشير إلى أن 
المستثمرين يتوقعون ارتفاعًا في نهاية عام 2020 وانتعاشًا في عام 2021. وبحلول مطلع حزيران/يونيو 2020، كان هذا الحدث شبه منسي، 

فبلغ سعر النفط للتسليم في تموز/يوليو 2020 حوالي 38 دوالرًا للبرميل، وهو أعلى بكثير من سعر العقد نفسه في نيسان/أبريل 2020 )الشكل 
2.1(، إذ تعّدلت قدرات اإلنتاج والتخزين. وكان تراُجع أسعار النفط إلى مستويات سلبية حدثًا لمرة واحدة، نجم عن تبايٍن كبير في قدرات 

رات جذرية في األسواق العالمية، ومن المستبعد أن يستمر على األمد الطويل. إنتاج النفط واستهالكه وتخزينه، وليس عن تغيُّ

المصدر: تجميع اإلسكوا.

اإلطار 1.1 أسعار النفط السلبية
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى Yahoo Finance database )اسُترجعت في 8 حزيران/يونيو 2020(. 
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الجدول 1.1 أسعار سلة الخامات المرجعية لدى أوبك، 2022-2018
المتوسط المتوقع

الحد األعلىالمتوسطالحد األدنىالحد األدنى الشهريالمتوسطالحد األدنى الشهريالسنة

201856.969.579.4

201958.764.170.8

202020.632.644.6

202111.337.062.7

202224.350.075.6

المصادر: أرقام الفترة 2016-2018 هي أسعار “سلة الخامات المرجعية لدى أوبك” )OPEC reference basket prices( )اسُترجعت في 8 حزيران/يونيو 
2020(. أرقام عامي 2019 و2020 هي توقعات اإلسكوا )حتى أيار/مايو 2019( حيث ُيستخدم نموذج االنحدار التلقائي للمتجهات باستخدام طريقة 

المربعات الصغرى )Gauss-Newton/Marquardt steps(، وتتضمن متغّيرات شهرية ألسعار سلة الخامات المرجعية لدى أوبك، وإنتاج أوبك وغير أوبك، 
ومؤشرات اإلنتاج الصناعي لمجموعة السبع والصين كدليل بديل على الطلب، ومخزونات الواليات المتحدة األمريكية، ومؤشر أسعار المستهِلك، وسعر 

الصرف باستخدام سلة عمالت مرجحة في الواليات المتحدة األمريكية، ومعظمها يستند إلى مصادر إحصائية وطنية. الحدود الدنيا والعليا هي فترات ثقة 
بنسبة 95 في المائة.

االقتصاد العالمي، قد تبقى أسعار النفط على انخفاضها على مدى العامين 2021 
و2022. وإذا كانت حزم التحفيز المستخَدمة في جميع أنحاء العالم فعالة في 

إنعاش الطلب، قد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد- 19 في عام 2021. 

وفي أيار/مايو 2020، كان إنتاج النفط ال يزال أقل بكثير من مستوى عام 2019 
عند 88 مليون برميل يوميًا، أي أقل من إنتاج ما قبل األزمة بأكثر من 12 مليون 

برميل يوميًا، وأقل من إنتاج أيار/مايو 2019 بحوال 9.5 مليون برميل يوميًا. 
وقد اتسق منحى االنخفاض المسجل لدى بلدان أوبك إلى حد كبير، بمتوسط 

نسبته 17 في المائة مقارنة بأيار/مايو 2019، و15 في المائة مقارنة بكانون الثاني/
يناير 2020، باستثناء ليبيا التي تشهد اضطرابات أهلية وتوقفًا شبه كامل لنشاط 

اإلنتاج، وفنزويال التي تعاني من حالة سياسية شديدة التقلب وانخفاض في 
اإلنتاج بنسبة 29 في المائة. نيجيريا وغينيا االستوائية على الطرف اآلخر من 

َل فيهما انخفاٌض بنسبتي 1 و9 في المائة على التوالي.  هذا التصنيف، فُسجِّ
وبالمتوسط، شهدت البلدان غير األعضاء في أوبك تخفيضات أقل في 

اإلنتاج، بمعدل ال يتجاوز 7.4 في المائة من سنة إلى أخرى، بل وسجلت 
بلدان مثل أستراليا والنرويج نموًا في اإلنتاج. ويقع كل من االتحاد 

الروسي وكندا والواليات المتحدة األمريكية في وسط هذا التصنيف، 
بمعدالت للتخفيض تبلغ 15 و18 و7 في المائة على التوالي.

وفي المنطقة العربية، كانت قطر الدولة الوحيدة التي زادت انتاجها بين 
أيار/مايو 2019 وأيار/مايو 2020. وخفضت بلدان أخرى اإلنتاج بنسب 

تتراوح من 14 إلى 19 في المائة، مع تخفيضات أقل في مصر )بنسبة 8 
في المائة( والعراق )10 في المائة(. وكاد إنتاج النفط يتوقف بالكلية في 
ل إنتاج النفط من خارج بلدان أوبك لعام 2020 نحو انخفاض  ليبيا. وُعدِّ
يبلغ 0.10 مليون برميل في اليوم، ويتوقع له أن يكون عند 2.25 مليون 

المنطقة العربية
 قطر الدولة الوحيدة التي زادت انتاجها بين
 أيار/مايو 2019 وأيار/مايو 2020. وخفضت
 بلدان أخرى اإلنتاج بنسب تتراوح من 14 إلى
 19 في المائة، مع تخفيضات أقل
 في مصر )بنسبة 8
 في المائة( والعراق
.()10 في المائة

  إنتاج النفط كاد
يتوقف بالكلية
 في ليبيا
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برميل في اليوم، وذلك لعوامل تأثير عدة، من بينها التحديثات بشأن توقعات 
اإلنتاج في النرويج وأمريكا الالتينية. وكذلك ُعّدل اإلنتاج في الواليات المتحدة 

األمريكية نحو االنخفاض، ويتوقع له أن يكون عند 166 ألف برميل في اليوم. 
وتشير التوقعات إلى أن اندونيسيا وتايالند وكولومبيا ومصر ستشهد االنخفاضات 

األكبر في إنتاج النفط1.

في النصف األول من عام 2020، دفعت إجراءات اإلغالق الواسعة النطاق وتدابير 
التباعد االجتماعي إلى تجنب استخدام النقل أو التقليل منه، فانخفض الطلب على 
المنتجات النفطية بدرجة كبيرة أدت إلى أكبر وفرة نفطية في التاريخ. وقد تعطل 

قطاع الطيران، فعليًا، وتكتنف الشكوك إمكانية انتعاشه خالل النصف الثاني من عام 
2020. وخالل الربع األول من عام 2020، تراجع طلب الصين على النفط بنسبة 13 
في المائة. وتشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب العالمي على النفط 

سينخفض في عام 2020 بمقدار 8.3 مليون برميل في اليوم، ليصل إلى ما مجموعه 
92.5 مليون برميل في اليوم، مع اإلشارة إلى أن الطلب شهد هبوطًا حادًا في نيسان/

أبريل 2020، فلم يتجاوز 23.1 مليون برميل في اليوم. ولذا، يتوقف منحى الطلب 
َفت  على التطورات خالل النصف المتبقي من عام 2020. فعلى سبيل المثال، إذا ُخفِّ

إجراءات اإلغالق وانتعش االقتصاد العالمي بسرعة، قد يظل االنخفاض السنوي في 
الطلب على النفط محدودًا بحوالي 6.5 مليون برميل في اليوم.

الشكل 2.1 خفض إنتاج النفط بين أيار/مايو 2019 وأيار/مايو 2020

المصادر: تقديرات/توقعات اإلسكوا باالستناد إلى مصادر إحصائية وطنية؛ وEIA, Short-Term Energy Outlook Data Browser  )اسُترجعت في 
3 حزيران/يونيو 2020(.

أكثر من 50 في المائة

الزيادة في اإلنتاج
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الشكل 3.1 ديناميات إنتاج النفط وتصديره في المنطقة العربية
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 OPEC, Monthly Oil Market Report )2019(; the Joint Organizationsالمصادر: تقديرات اإلسكوا باالستناد إلى مصادر إحصائية وطنية؛ و
 Data Initiative database. Available at http://www.jodidb.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=93904 )accessed on 3

.)June 2020(; and the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries databank )accessed on 3 June 2020

كان ألزمتي جائحة كوفيد- 19 وانخفاض أسعار النفط أثٌر جسيم على عائدات الدول العربية 
رة للنفط. فتراجع متوسط إنتاج النفط خالل األشهر الثالثة األولى من عام 2020،  المصدِّ

بنسبة 15 في المائة عما كان عليه في العام السابق. وكان ذلك حتى قبل توقيع اتفاقية أوبك 
ح أن يكون التراُجع أكبر من ذلك. ومع انخفاض متوسط  في 12 نيسان/أبريل 2020، ولذا ُيرجَّ
سعر النفط بنسبة 50 في المائة، من المتوقع أن تبلغ إيرادات عام 2020 ما نسبته 44 في المائة 

من إيرادات عام 2019 )الشكل 3.1 باء(. كما تجرُّ المخاطر األسعار نحو مزيد من الهبوط، 
ال سيما المخاوف الدولية من وقوع موجة ثانية من جائحة كوفيد- 19، والشكوك الكبيرة 

التي تكتنف تعافي االقتصاد العالمي، عالوة على خشية من تراجٍُع دائٍم في السياحة بسبب 
انخفاض الدخل المتاح لألسر المعيشية من جهة، واإلجراءات الصارمة المفروضة في قطاع 

الطيران بسبب الفيروس من جهة أخرى. وقد يتوانى االستثمار في قطاع االستخراج نتيجة 
النخفاض أسعار النفط ونقص اإليرادات، ما سيحد من القدرة اإلنتاجية في المنطقة العربية. 

وعلى صعيٍد دون إقليمي، ستتأثر مجموعات البلدان كافة وبدرجات كبيرة، فتخسر بلدان 
الصراع )غالبًا العراق وليبيا( حوالي 69 في المائة من إيراداتها، وأقل البلدان نموًا قرابة 58 في 

المائة، وبلدان مجلس التعاون الخليجي 54 في المائة، وبلدان الدخل المتوسط )غالبًا الجزائر 
ومصر( ما نسبته 43 في المائة. بيد أن بلدان مجلس التعاون الخليجي ستكون هي األشد 

تضررًا، نظرًا ألهمية عائدات النفط في ميزانياتها الحكومية.
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قطاع الغاز الطبيعي من قطاعات الهيدروكربون الهامة في المنطقة العربية. 
واإلمارات العربية المتحدة والجزائر وقطر وليبيا ومصر من الدول األعضاء 

رة للغاز، الذي يهيمن، مجتِمعًا، على 70 في المائة من  في منتدى الدول المصدِّ
احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، كما ينتج أعضاؤه أكثر من 40 في المائة من 
اإلنتاج العالمي. وقد اكتسب الغاز الطبيعي أهمية استراتيجية متزايدة بالنسبة 
لبعض البلدان العربية خالل السنوات األخيرة، مع ارتفاع الطلب العالمي بنسبة 

1.8 في المائة في عام 2019، في تباطٍؤ عن عام 2018، ولكن دون الخروج عن 
أنماط تزايد الطلب على مدى الفترة 2000-2017. وكذلك، فقد كان انخفاض 

الطلب على الغاز الطبيعي، في عام 2020، يعادل 4 في المائة، أو 150 مليار 
متر مكعب، وهو أقل بكثير من االنخفاض في الطلب على النفط2. وهذا النمَو 

المطرد في الطلب على الغاز الطبيعي كان مدفوعًا بحاجِة جميع البلدان إلى 
تحسين االستدامة البيئية في القطاعين السكني والصناعي، وقد تُمِثُل جائحة 

كوفيد- 19، فرصًة لتيسير هذا التحول نحو االستدامة، ال سيما وأن صناديق 
االنتعاش في االتحاد األوروبي ستستفيد من االستثمار األخضر. وهذا التوجه 

قد يحد من المسار السلبي للطلب، بل قد يحّوله نحو اإليجابية.

وفي عام 2019، نمت التجارة العالمية بالغاز الطبيعي المسال بنسبة 12 في 
المائة، أو بأكثر من 50 مليار متر مكعب، مدفوعة غالبًا بزيادة الطلب من 

أوروبا، التي استوعبت وحدها 80 في المائة من تزايد التجارة. وُيعزى هذا 
النمو أيضًا، وبدرجة كبيرة، إلى التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي األنظف، 
ح أن تستمر في المستقبل. وقد تزايد إنتاج  اتساقًا مع اتجاهات عالمية ُيرجَّ

محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بنسبة 11 في المائة في أوروبا، وبنسبة 
8 في المائة في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2019، إذ حلت محل 

الوحدات القديمة التي تعمل بالفحم.

بيد أن أزمتي جائحة كوفيد- 19 وأسعار النفط العالمية تؤثران في قطاع الغاز 
الطبيعي، ال سيما وأن هناك عالقة وطيدة بين سوقي النفط والغاز الطبيعي. 
وعلى األجل القريب، يمثل الطلب على الغاز دالة ترتبط بعوامل ثالثة: تأثير 

جائحة كوفيد- 19 على نمو االقتصاد العالمي، وفوائد الغاز الطبيعي مقارنة 
بأنواع الوقود األخرى من حيث األسعار، والفوائد المحتملة للغاز الطبيعي 

كبديٍل »نظيف« عن أصناف الوقود األحفوري األخرى. ووفقًا للوكالة الدولية 
للطاقة، سيكون االنخفاض األكبر في أوروبا وأمريكا الشمالية. وأما آسيا، 

وهي الوجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الذي تستخرجه الدول العربية، 
ض الطلب بعض الشيء، بحوالي 12 مليار متر مكعب، مقارنة  فستخفِّ
بانخفاض يزيد على 40 مليار متر مكعب في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وبينما تشهد أوروبا شتاًء معتداًل، وإجراءات إغالٍق متصلة بجائحة كوفيد- 19، 
ونموًا متواصاًل في اإلمدادات، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في 

الغاز الطبيعي والفوسفات
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أوروبا وأمريكا الشمالية إلى مستويات لم تصل إليها خالل العقد الماضي. وفي 
أوروبا، انخفضت األسعار بأكثر من الثالثة أرباع على مدار عام ونصف، من 7.26 

دوالرًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مترية في كانون الثاني/يناير 2019 إلى 
1.58 دوالر في أيار/مايو 2020. وكان االنخفاض بدرجة أقل في أمريكا الشمالية 

بسبب تدني األسعار األساسية في كانون الثاني/يناير 2019، إذ كان سعر الغاز 
3.08 دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مترية، قبل أن يهبط إلى 1.75 

دوالر بحلول أيار/مايو 2020. ونظرًا لطبيعة عقود الغاز الطبيعي المسال اآلسيوية، 
التي ُترَبط بأسعار النفط، مع تأخٍر يتراوح بين ثالثة وستة أشهر، انخفضت أسعار 

الغاز بنسبة 16 في المائة فقط بين كانون الثاني/يناير 2019 وأيار/مايو 2020. 
لكن، ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة على مدى الربع األول من عام 

ح انخفاض أسعار عقود الغاز في آسيا في الربعين الثالث والرابع من  2020، يُرجَّ
ع األسعار عالميًا، ما يحد من فرص  عام 2020. وعالوة على ذلك، تضيق رقعة توزُّ

البائعين للمراجحة بين األسعار.

رة للغاز هي األكثر تأثرًا في المنطقة  والدول األعضاء في منتدى الدول المصدِّ
العربية. في عام 2019، ظلت قطر أكبر مصدٍر للغاز الطبيعي المسال في العالم، 

بحصة تبلغ 21 في المائة من الصادرات العالمية، تليها أستراليا والواليات المتحدة 
األمريكية بحوالي 77.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. كما أضاف كل من 
مصر والجزائر أكثر من مليوني طن من القدرة اإلضافية، مع وصول منشأة إدكو 

في مصر إلى كامل طاقتها. وزادت اإلمارات العربية المتحدة وُعمان وقطر من 
قدراتها، ولكن إلى حد أقل بكثير. واقترحت قطر خطًة لزيادة القدرة على تسييل 

الغاز بمقدار 49 مليون طن في السنة، لتصل إلى 126 مليون طن في السنة بحلول 
عام 2027، ما َسُيْبِقي قطر ضمن أهم مصدري الغاز في العالم. وأما ُعمان، فأعلنت 

من جهتها عن إجراءاٍت إلزالة االختناقات، من أجل زيادة سعة قطاراتها الثالثة في 
قلهات من 10.4 مليون طن في السنة إلى 11.5 مليون طن بحلول عام 2021.

قبل جائحة كوفيد- 19 كان من المتوقع، خالل الفترة 2018-2023، أن يرتفع العرض 
العالمي لصخور الفوسفات من 235 إلى 255 مليون طن، ولحامض الفوسفوريك من 

101 إلى 111 مليون طن تساهم فيه أفريقيا المساهمة األكبر. غير أن الجائحة ستحد 
عرض األسمدة الفوسفات من الصين بسبب اختالل اإلنتاج وإجراءات اإلغالق. 

وُيتوقع كذلك للطلب أن يتراجع مع انخفاض أنشطة اإلنتاج. ونتيجة لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية بالتزامن مع بطء االرتفاع في الطلب على الفوسفات، انخفضت، في عام 
2019، األسعار العالمية لكل من صخور الفوسفات وثنائي فوسفات األمونيوم بنحو 
30 في المائة، وذلك، على الترتيب، من 102 و382 دوالرًا إلى 72 و238 دوالرًا لكل 
مليون طن. وهذا االنخفاض األخير في األسعار هو استمرارٌ التجاٍه أطول أمدًا قد 

ُيعزى إلى ديناميات في الصين وبلدان أخرى، قلَّصت وارداتها بسبب خفض حكوماتها 
الستهالك األسمدة الكيميائية استجابة لبواعث قلٍق متزايدة بشأن البيئة. وخالفًا 

رات كبيرة في أسعار ثنائي  لحال الغاز والنفط، لم تحدث جائحة كوفيد- 19 تغيُّ
فوسفات األمونيوم وصخور الفوسفات بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2020. كما 
ازدادت الطاقة اإلنتاجية في بلدان عربية، وال سيما الجزائر وتونس ومصر والمغرب 

والمملكة العربية السعودية. ففي تونس، ازداد إنتاج الفوسفات من 4.1 مليون طن 
في عام 2018 إلى 5.5 مليون طن في عام 2019، وُيعزى ذلك إلى إعادة فتح منجم 

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي 
المسال في أوروبا وأمريكا 

الشمالية إلى مستويات لم تصل 
إليها خالل العقد الماضي

الــدول األعضاء في منتدى 
الــدول المصدرة للغاز هي األكثر 

تأثــرًا في المنطقة العربية
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المكناسي للفوسفات )محافظة سيدي بوزيد( بعد إغالق استمر منذ عام 2013، وبسعة 
إنتاج متوقعة تقارب 600 ألف طن، كما ُيعزى إلى إعادة فتح منجم المظيلة 2 في آذار/
مارس 2020. وقد يستفيد منتجو الفوسفات العرب من انخفاض أسعار النفط والغاز، 

اللذين يشكالن مصدرًا رئيسيًا للكبريت واألمونيا المستخَدمين كمادتين خام في إنتاج 
حمض الفوسفوريك وثنائي فوسفات األمونيوم.

كان أداء معظم أسواق األوراق المالية الخليجية جيدًا في عام 2019، حيث كانت 
الكويت رائدة بزيادة قدرها 23.7 في المائة، ولعل ذلك يعود إلى قرار مورجان 

ستانلي كابيتال إنترناشيونال بإدراج الكويت كسوق ناشئة. وُسِجلت زيادة في 
البحرين بنسبة 20.4 في المائة، وفي دبي بنسبة 9.3 في المائة، مع زيادات متواضعة 

في أبو ظبي والمملكة العربية السعودية بنسبتي 3.3 و7.2 في المائة على الترتيب. 
وبعكس ذلك، خسرت ُعمان 7.9 في المائة. كان أهم حدث في أسواق األوراق المالية 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي هو الطرح العام األولي لشركة أرامكو السعودية، 

حيث المس التقييم، لفترة وجيزة، 2 تريليون دوالر، ما زاد رسملة سوق األوراق 
المالية السعودية بنسبة 389 في المائة. إال أن سهم أرامكو السعودية انخفض بأكثر 

من 20 في المائة مع نهاية شهر آذار/مارس 2020.

 جيم. الروابط المالية والتجارية
مع المنطقة العربية

وكان أداء أسواق األسهم العربية األخرى أسوأ بكثير. فباتت أسهم الشركات 
اللبنانية تصنف، في عام 2019، من بين أسوأ االستثمارات في العالم، حيث 

خسرت 20 في المائة في خضم حركات احتجاج وتدهور في الوضع االقتصادي. 
ان 4.9 في المائة، وتراجعت في تونس  وخسرت سوق األوراق المالية في عمَّ

بحوالي 2.6 في المائة. وأما سوق األسهم في مصر والمغرب، فقد ارتفعتا بحوالي 
6.6 في المائة و9.3 في المائة على الترتيب، وهما من أفضل األسواق أداًء مقارنة 

ببلدان الدخل المتوسط العربية األخرى. وكذلك، وبالمقارنة مع مؤشر ستاندرد 
آند بورز 500 الذي ارتفع بنسبة 28.9 في المائة، ومؤشر كاك 40 الذي ارتفع بنسبة 

26.4 في المائة، كان أداء أسواق األوراق المالية العربية ضعيفًا. ولم تتمكن 
األسواق المالية العربية )باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي( من جذب 

المستثمرين األجانب. ومع أزمة جائحة كوفيد- 19، قد تتعاظم آثار َمواِضع الخلل 
هذه. غير أن قيمة األسهم المتداَولة في األسواق المالية العربية، كنسبة مئوية 

من الناتج المحلي اإلجمالي، منخفضة نسبيًا )باستثناء المملكة العربية السعودية( 
والروابط المالية مع بقية أنحاء العالم ضعيفة نسبيًا، ما قد يحد من انتقال صدمة 

الجائحة إلى الُنُظم المالية العربية.

وقد تسببت الجائحة بمزيٍد من االنخفاض في رسملة أسواق األوراق المالية العربية 
خالل األشهر الخمسة األولى من عام 2020، وخاصة في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي. وبحلول منتصف حزيران/يونيو، خسرت دبي 25 في المائة والبحرين 

أسواق األوراق المالية

الكويت
2019

لبنان
2019

البحرين
2020

دبي
2019

23%

20%

32%

25%
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32 في المائة مقارنة بعام 2019. وتراجعت األسواق أيضًا 
في بيروت )بنسبة 27 في المائة( والعراق )22 في المائة( 
والدوحة )15 في المائة(. وتأتي هذه الخسائر من قاعدة 

منخفضة أصاًل ويمكن أن ُتعزى إلى انخفاض أسعار النفط 
في العراق وقطر، وإلى الوضع االقتصادي المتردي في لبنان. 

وكذلك، لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي بعض الحّيز 
لتنفيذ حزم الحوافز النقدية )وقد قلصت المملكة العربية 
السعودية معدالت الفائدة إلى أقل من النصف منذ كانون 

الثاني/يناير 2020، وخفضتها اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 
36 في المائة، والكويت بنسبة 37 في المائة(، ويكاد يستحيل 

تحقيق ذلك في لبنان الذي يرزح تحت أزمة دين فادحة. 
وهذه التطورات، مع عودة أسعار النفط إلى توازن مطّول، 
قد تفضي إلى بعض االنتعاش في أسواق األوراق المالية 

الخليجية في النصف الثاني من عام 2020 وفي عام 2021.

للبلدان العربية تطُور  المالية الخارجية  ومن أسباب الثروة 
مجموع المطالبات عبر الحدود ومجموع االلتزامات عبر 
الحدود، استنادًا إلى بيانات مصرف التسويات الدولية. 

وفي عام 2019، ارتفع إجمالي المطلوبات )ودائع العمالء 
العرب لدى المصارف الدولية الرئيسية( بنسبة 4.1 في 

المائة، في حين ارتفع إجمالي المطالبات )قروض العمالء 
العرب من المصارف الدولية الرئيسية( بنسبة 7.5 في 

المائة، ما يشير إلى انخفاض في ثروة المنطقة العربية 
مقارنة ببقية دول العالم. ومع ذلك، ظلت المنطقة العربية 

مقرضًا صافيًا للبنوك الدولية الرئيسية بما قدره 131 مليار 
دوالر في كانون األول/ديسمبر 2019. وفي عام 2019، 

كانت المملكة العربية السعودية )124.5 مليار دوالر( 
والكويت )73.9 مليار دوالر( أكبر مقرضين صافيين، في 

حين كانت قطر )76.2 مليار دوالر( واإلمارات العربية 
المتحدة )15.4 مليار دوالر( أكبر مقترضين صافيين. إال أن 

جميع هذه األرقام هي أقل في عام 2019 مما كانت عليه 
في عام 2018. ونتيجة للصدمة الهائلة التي وقعت على 
أسعار النفط، ُيتوقع مزيد من التدهور في الوضع المالي 

الصافي للبلدان العربية في عام 2020.

انخفضت تكاليف التمويل في الدول العربية ببطء خالل عام 
2019، بما يتسق مع تراُجع سعر الليبور لثالثة أشهر بالدوالر. 

كما انخفضت أسعار التمويل فجأة بسبب قرار غير مسبوق 
لمجلس االحتياطي االتحادي األمريكي بخفض معدالت الفائدة 

بمقدار 50 نقطة أساس في 3 آذار/مارس 2020، ثم بمقدار 
100 نقطة أخرى في 16 آذار/مارس 2020، ما أدى إلى تحرك 
معدالت الفائدة العربية نحو االتجاه نفسه. وفي حين ظلت 

تكاليف التمويل في بلدان مجلس التعاون الخليجي مماثلة 
لسعر الليبور بالدوالر األمريكي، بقي الفارق مرتفعًا نسبيًا 

بين سعر الفائدة المتداَول بين مصارف األردن لمدة 3 أشهر 
)JODIBOR( وسعر الليبور بالدوالر، بنسبة 4 في المائة.

وعلى الرغم من أن الوضع المالي للمصارف العربية ظل 
مستقرًا في عام 2019، ستحدث الجائحة صدمات في 

اإليرادات، وعلى هذه المصارف أن تتأهب لها. فسوف تشهد 
بلدان مجلس التعاون الخليجي تباطؤًا في اإلقراض بسبب 

االنخفاض الحاد في أسعار النفط وأزمة الجائحة. ومع تدهور 
المؤشرات المالية للشركات، ينبغي أن ينصّب تركيز المصارف 
على الحفاظ على جودة األصول بداًل من التوسع في األعمال. 
ومن ناحية أخرى، تتمتع المصارف في بلدان مجلس التعاون 

ح  الخليجي باحتياطيات رأسمالية وقائية قوية، ولذا ُيرجَّ
أن تظل المصارف مربحة. غير أن المصارف في بلدان مثل 

األردن وتونس ومصر والمغرب ستواجه مصاعب في تحقيق 
األرباح بعد التراجع السريع للنشاط السياحي في هذه البلدان. 

ويواجه القطاع المصرفي اللبناني، بعد ازدهار في مرحلة 
سابقة، مخاطر في مالءته المالية، وذلك نتيجة للتدابير 

التي اتخذها مصرف لبنان المركزي وانخفاض قيمة العملة، 
ما قد يعني عدم قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته بالعمالت 
األجنبية. وعالوة على ذلك، تتأثر المصارف اللبنانية بشكل 

مباشر بتخلف الدولة عن سداد سندات اليورو التي كانت، في 
كانون الثاني/يناير، تمثل 6 في المائة من ميزانياتها العمومية. 

وستواجه الجزائر مخاطر ناجمة عن تراُجع أسعار النفط 
والغاز، وسيتعين على المصارف في بلدان الدخل المتوسط 

ل تكاليف انخفاض تدفق السياح. العربية األخرى تحمُّ

رة  وعلى صعيد التجارة الدولية، ظلت المنطقة العربية مصِدّ
صافية في عام 2019. فبلغ إجمالي الصادرات حوالي 902 

مليار دوالر، بانخفاض نسبته 5 في المائة عن عام 2018، 
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراُجع صادرات النفط في 

الجزائر وليبيا. وبلغ إجمالي 
الواردات حوالي 830 مليار 

دوالر، بزيادة قدرها 5 في المائة 
عن عام 2018. وتعتبر آسيا 

والمحيط الهادئ المتلقي الرئيسي للصادرات 
العربية، حيث استحوذت على نحو 46 في المائة من 

إجمالي الصادرات في عام 2019. وظلت الصين والهند 
واليابان هي الوجهات الرئيسية لصادرات دول مجلس 

التعاون الخليجي. وأما البلدان العربية األخرى، فشركاؤها 
الرئيسيون هم بلدان مجلس التعاون الخليجي والواليات 



27

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

المتحدة األمريكية. ويُستثَنى من ذلك ليبيا والمغرب وتونس 
التي تتاجر، بالدرجة األولى، مع أوروبا. وسلعة التصدير 

الرئيسية لبلدان مجلس التعاون الخليجي هي النفط، وال تزال 
هذه البلدان تعتمد على عائدات الوقود إلى حد كبير، بنسب 

تتراوح بين 53 في المائة في البحرين وقرابة 91 في المائة في 
الكويت )في عام 2018(، ما يضع تحديات هائلة أمام التمويل 
الحكومي في عامي 2020 و2021. كما تعتمد البلدان العربية 
األخرى اعتمادًا كبيرًا على الصادرات السلعية، مثل موريتانيا 

ر المعادن الخام والحديد والنحاس. وتصنيف جميع  التي ُتصدِّ
البلدان العربية مرتفٌع على دليل تنويع الصادرات، ما يشير 

إلى اعتماٍد كبير على مجموعة صغيرة من المنتجات. غير أن 
بلدان الدخل المتوسط العربية لديها مجموعة أكثر تنوعًا من 
رة، ما يجعلها أقل عرضة لمخاطر تقُلّص الطلب  السلع المصدَّ

وانخفاض أسعار الموارد الناجمين عن جائحة كوفيد- 19.

ومن حيث واردات المنطقة العربية، فبلدان المنشأ الرئيسية 
هي إما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ )بنسبة 37 في 

المائة(، أو في أوروبا )بنسبة 33 في المائة(. وال تزال التجارة 
البينية ضعيفة في المنطقة، ويرجع ذلك بالدرجة األولى 

إلى تشابه المنتجات المتداَولة بين البلدان. وفي 
عام 2019، استحوذت الصادرات داخل 

المنطقة على نحو 13.6 في المائة من 
إجمالي الصادرات، في حين استحوذت 

الواردات داخل المنطقة على 14 في 
المائة من إجمالي الواردات، بزيادة 

طفيفة عن عام 2018.

ستكون ألزمة جائحة كوفيد- 19 
آثار جسيمة على التجارة 

العالمية في عام 2020، وليست 
التجارة مع البلدان العربية 

بمعزٍل عنها. وستكون بلدان 

مجلس التعاون الخليجي األكثر تأثرًا بانخفاض أسعار 
النفط والطلب عليه، حيث ستخسر في المتوسط 7.7 في 
المائة من صادراتها الحقيقية، إال أن هذه اآلثار تظل أخف 

مما ستتعرض له البلدان العربية األخرى3. وستكون الكويت 
واإلمارات العربية المتحدة األكثر تضررًا، حيث ستخسران، 

على الترتيب، 8.7 و10.6 في المائة من صادراتهما 
الحقيقية، في حين لن تتجاوز خسارة ُعمان 3.7 في المائة 

من صادراتها الحقيقية في عام 2020 مقارنة بعام 2019. 
ولكن يُتوقع أن يشهد عام 2021 بعض االنتعاش مع عودة 

رة إلى مستويات ما قبل األزمة. وفي بلدان  حجم السلع المصَدّ
ر  ر في الواردات التغيُّ مجلس التعاون الخليجي، يماثل التغيُّ

في الصادرات، ولكن مع اختالفات كبيرة بين البلدان. فُيتوقع 
للواردات أن تتزايد في اإلمارات العربية المتحدة والكويت 

خالل عام 2020، مما يؤدي إلى تراُجع حاد في فائضهما 
التجاري، ولكن الواردات ستتراجع بدرجة أكبر بكثير من تراُجع 

الصادرات في البحرين وُعمان وقطر، ما سيعزز موازينها 
التجارية. وستتأثر بلدان الدخل المتوسط العربية بانخفاض 
السياحة وتراُجع 
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الطلب على صادراتها، من جراء الركود العميق الذي يعاني منه شركاؤها التجاريون 
الرئيسيون. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 17.1 في المائة من الصادرات 
الحقيقية في المغرب، و17.3 في المائة في تونس )التي ستتأثر أيضًا بتراُجع الطلب 
على الفوسفات(4، في حين ستتضرر الجزائر من انخفاض الطلب على النفط، حيث 

ُيتوقع أن تخسر 18.8 في المائة من صادراتها الحقيقية. وستنخفض الواردات 
الحقيقية بقدر أكبر من الصادرات، ما يحسن الميزان التجاري لمعظم البلدان، باستثناء 
الجزائر والمغرب. وسيكون االنتعاش بطيئًا، حيث سيزيد كلٌّ من الصادرات والواردات 

بنسبة 12 في المائة تقريبًا في عام 2021.

الجدول 2.1 معدل نمو الصادرات والواردات في المنطقة العربية، 2021-2019
الوارداتالصادرات

201920202021201920202021
4.9-0.21.4-10.69.9-0.1-اإلمارات العربية المتحدة

11.97.2-2.0-7.34.9-0.7-البحرين

15.416.1-3.76.90.7-1.9ُعمان

17.217.5-1.3-8.08.4-1.1قطر

4.0-8.710.92.64.6-2.0الكويت

7.52.3-7.68.60.6-1.3المملكة العربية السعودية

7.75.7-7.78.30.1-0.9متوسط غير مرجح لبلدان مجلس التعاون الخليجي

13.816.7-0.7-11.39.6-0.9األردن

19.213.2-17.313.11.5-2.8تونس

7.63.2-2.3-18.814.3-1.5الجزائر

12.16.0-7.98.12.9-1.8لبنان

20.622.2-11.013.94.0-5.7مصر

11.98.1-0.5-17.114.1-2.0المغرب

14.211.6-13.912.20.8-2.4متوسط غير مرجح لبلدان الدخل المتوسط العربية

13.310.811.61.116.2-0.9الجمهورية العربية السورية

12.45.4-1.1-11.912.2-2.5العراق

8.410.53.42.10.9-3.8دولة فلسطين

4.44.1-21.518.00.4-1.7ليبيا

11.78.4-13.89.46.1-1.8-اليمن

5.17.0-13.812.24.1-1.4متوسط غير مرجح لبلدان الصراع

5.45.8-13.213.92.1-2.2جزر القمر

9.622.6-10.712.99.6-4.3جيبوتي

7.43.9-10.13.50.8-1.2-السودان

8.02.82.82.74.3-1.5-الصومال

3.32.4-12.811.43.0-2.0موريتانيا

4.67.8-10.98.93.6-1.1متوسط غير مرجح ألقل البلدان نموًا العربية

7.98.0-11.610.42.2-1.5متوسط غير مرجح للبلدان العربية

المصادر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، استنادًا إلى بيانات الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة؛ والمصادر الوطنية.
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وفي البلدان المتضررة من الصراع، ستتدهور الموازين التجارية الضعيفة أصاًل 
بدرجة أكبر مما سبقت اإلشارة إليه، وفي المتوسط، ستنخفض الصادرات الحقيقية 
بنسبة 13.8 في المائة والواردات الحقيقية بنسبة 5.1 في المائة. وسيخسر العراق، 

وهو البلد الوحيد المتضرر من الصراع الذي لديه فائض تجاري، 12 في المائة من 
صادراته الحقيقية بسبب ضعف الطلب على النفط؛ وستخسر ليبيا 21 في المائة. 
وفي الوقت نفسه، سيكون االنخفاض طفيفًا في الواردات الحقيقية، بل وسوف 

تزداد في دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية. وفي عام 2021، من المتوقع 
أن تنتعش الصادرات الحقيقية في البلدان المتضررة من النزاع بمتوسط 12.2 في 

المائة، مع زيادة متواضعة في الواردات الحقيقية ال تتجاوز نسبة 7 في المائة. 
وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن يزداد تدهور الميزان التجاري ألقل البلدان نموًا 

العربية، حيث ستفقد الصادرات الحقيقية 10.9 في المائة في المتوسط، ولن 
تنخفض الواردات الحقيقية إال بنسبة 4.6 في المائة في عام 2020. وسيكون 

التعافي بطيئًا في عام 2021، مع زيادة الصادرات بنسبة 8.9 في المائة وزيادة في 
الواردات بنسبة 7.8 في المائة. وسُيالَحظ األثر األكبر لجائحة كوفيد- 19 في جزر 
القمر وموريتانيا، مع خسائر في الصادرات الحقيقية بنسبة 13.2 في المائة و12.8 

في المائة، على الترتيب. وستؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على إمكانات هذه 
البلدان لدعم المواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الجائحة.

دال. مالحظات ختامية
ستتسبب الصدمة االقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 بضغوط جسيمة 

وغير مسبوقة على االقتصاد العالمي، بجميع قطاعاته وأبعاده. فستعوق نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي، ما سيخفض الطلب على سلع الطاقة والفوسفات، ويؤثر 

رة للنفط. ولن يشهد عام 2020 إال نشاطًا سياحيًا ضئياًل،  على البلدان العربية المصدِّ
ما يؤثر على إيرادات بلدان الدخل المتوسط العربية التي تمثل السياحة فيها جزءًا 
رئيسيًا من االقتصاد، مثل األردن وتونس ومصر والمغرب. كما قد تتسبب الخسائر 

الناجمة عن الجائحة إلى مزيٍد من االنكماش في االقتصاد اللبناني، ولربما تشعل 
االضطراب االجتماعي. وسيؤثر تدهور الوضع االقتصادي في البلدان المتقدمة النمو 

على تدفق االستثمارات والتحويالت المالية والمساَعدة اإلنمائية الرسمية إلى أقل 
البلدان العربية نموًا والبلدان العربية المتأثرة بالصراع.

وباستثناء دول مجلس التعاون الخليجي الغنية، تواجه البلدان العربية مصاعب 
جمة في توفير شبكات األمان المناسبة لحماية مواطنيها من إجراءات اإلغالق 

المتصلة بالجائحة. وعلى الرغم من انخفاض تكاليف التمويل العالمية، لن تستفيد 
غالبية البلدان العربية منها بسبب القيود على االقتراض. وبما أن أقل البلدان نموًا 

العربية هي أكثر عرضة للصدمات الناجمة عن االضطرابات العالمية في أسواق 
الموارد وتراُجع السياحة، سيكون الدعم الكافي الذي تقدمه المؤسسات الدولية 

حاسمًا في انتشالها من أزمة جائحة كوفيد- 19.
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نفط
ركود عميق في المنطقة

انكماش في النا�ج المحلي اإلجمالي بحوالي -5.7 في المائة 

2020

اال�تعاش االقتصادي

أكثر من

180 مليار دوالر

بلدان مجلس التعاون الخليجي

بلدان الدخل المتوسط العر�ية

البلدان العر�ية المتأ�رة بالص�اع

أقل البلدان العر�ية نموًا 

يتوقف طول فترة الركود على:
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ألف. لمحة عامة عن مجموعات البلدان العربية
تزامن وقوع أزمة جائحة كوفيد- 19 مع أداء منخفض للنمو في المنطقة. ففي عام 

2019، كان النمو في البلدان العربية قد تأثر كثيرًا بتباطؤ الطلب العالمي بسبب 
التوترات التجارية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية، عالوة على عدم إبرام 

اتفاق إنتاج جديد بين دول أوبك+. وانخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، من 
2.3 في المائة في عام 2018 إلى 1.9 في المائة في عام 2019، مع تفاوت في ذلك 

االنخفاض بين مختلف مجموعات البلدان العربية.

وقد كان عام 2019، بشكل عام، حافاًل بالتحديات بالنسبة لمجموعات البلدان العربية 
رة للنفط على إنتاج  كافة. فمن ناحية اقتصادية، استمر اعتماد البلدان العربية المصدِّ

النفط والغاز، على الرغم من جهودها الحثيثة لتنويع اقتصاداتها في السنوات األخيرة. 
وقد أدت الضغوط االقتصادية اإلضافية على الميزانيات، وارتفاع الديون الخارجية، 

وزيادة النفقات االجتماعية إلى تفاقم العجز وتقييد الحّيز المالي. فتزايد تركيز 
مستوردي النفط العرب على اإلصالحات المالية، وال سيما تحسين اإلدارة الضريبية، 

وترشيد الرسوم الجمركية، وخفض النفقات العامة من خالل ترشيد النفقات االجتماعية 
وإصالح برامج الضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدية.

وتباينت طرق تأثير جائحة كوفيد- 19 على مجموعات البلدان في المنطقة. فتراُجع 
رة للنفط والمستوِردة له، بدرجة  الطلب العالمي أدى إلى خفض صادرات البلدان، المصدِّ

كبيرة تكاد تصل إلى النصف. وقد تضرر مصدرو النفط بانخفاض األسعار نتيجة 
لتراُجع الطلب وتزايد العرض. وعانى مستوردو النفط من إغالق األسواق األوروبية 

ومن انكماش التحويالت. وساهم اجتماع هذه العوامل في انخفاض معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي إلى -3 في المائة في عام 2020، مع تفاوتات بين مجموعات البلدان 

العربية. ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.8 في المائة في 
عام 2021 نتيجة لحزم الحوافز التي اعتمدتها غالبية الحكومات، وعودة أسعار النفط 
إلى االرتفاع بعد التوسع النقدي. وقد اعتمدت المصارف المركزية ووزارات المالية في 
ر قيمتها بنحو 180 مليار دوالر لدعم الفئات المتضررة  البلدان العربية حزم حوافز ُتقدَّ

وللحد من تأثير الوباء1. ولكن إذا أخفقت هذه الحزم، فقد يتحقق سيناريو متشائم 
تخسر تحته المنطقة العربية 5.7 في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي في عام 2020. 

غير أن التعافي سيكون أسرع بعض الشيء تحت هذا السيناريو المتشائم، بنسبة 3.5 

 االتجاهات االجتماعية واالقتصادية2
في المنطقة

الرسائل الرئيسية

تجتمع على المنطقة ظروف الركود   
االقتصادي العالمي، واالنخفاض الحاد 

في أسعار النفط، وتباطؤ أنشطة 
النقل والسياحة، وتدابير اإلغالق، ما 

سوف يغرقها في ركود عميق في 
عام 2020. وقد يهبط أداء النمو إلى 
ما دون الصفر، إلى 3- في المائة. بل 

ولربما يصل االنكماش في الناتج 
المحلي اإلجمالي إلى 5.7- في المائة 
إذا ما تدهورت األوضاع بدرجة أكبر.

يعتمد االنتعاش في عام 2021 إلى   
حد كبير على نجاح حزم الحوافز 

التي تعتمدها بلدان المنطقة، والتي 
تتجاوز قيمتها 180 مليار دوالر، 

وكذلك على االنتعاش االقتصادي 
للبلدان الشريكة وحزم الحوافز 

المعلنة فيها أيضًا.

ويتوقف طول فترة الركود على   
العوامل الخاصة بكل مجموعة من 

البلدان. فسيرسم اتجاه الطلب 
على النفط والغاز، وأسعارهما، مسار 
االنتعاش في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي. وأما بلدان الدخل المتوسط 
العربية، فانتعاشها مشروط بمدى 

تفعيل األنشطة السياحية في أعقاب 
الجائحة. ويتوقف االتجاه في 

البلدان المتأثرة بالصراع على تأثير 
الجائحة على ديناميات الصراع. 

وبالنسبة إلى أقل البلدان نموًا العربية، 
فانتعاشها رهن باستعداد الجهات 

المانحة والمغتربين لتوجيه المساعدة 
اإلنمائية الرسمية والتحويالت المالية.



في المائة في عام 2021 بداًل من 2.8 في المائة؛ ولكن الفارق بين السيناريوين يبقى 
أقل من أن يعوض عن خسارة الناتج المحلي اإلجمالي.

وتراُجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مجموعات البلدان العربية من 6.7 في 
المائة في عام 2018 إلى 5.4 في المائة في عام 2019، بسبب انخفاض الطلب المحلي 

رات في األسعار الدولية للنفط والمواد الخام، واإلصالحات  في بعض البلدان، والتغيُّ
المالية التي نفذتها بعض الدول العربية خالل العامين الماضيين. ويتوقع، في عام 

2020، أن تتراجع معدالت التضخم في معظم البلدان العربية بسبب انخفاض أسعار 
النفط وتأثير الجائحة على العرض والطلب، قبل أن تعود لالرتفاع في عام 2021 
بفعل االنتعاش المتوقع في الطلب العالمي والمحلي وتزاُيد أسعار النفط الدولية.

باء. بلدان مجلس التعاون الخليجي
تأثير جائحة كوفيد- 19 شديد على بلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد فاقم 

االنخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية من المصاعب االقتصادية في مجموعة 
البلدان هذه. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 3.2 في المائة 

في عام 2020، قبل أن ينتعش تدريجيًا في عام 2021 إذا ما تحققت التوقعات 
بشأن التحسن في مستويات الطلب العالمي والزيادة في أسعار النفط العالمية. لكن، 

إذا استمرت األزمة، فقد تتضاعف الخسارة في الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى 
-7.1 في المائة.

 وقد تزامن وقوع أزمة جائحة كوفيد- 19 مع أداء منخفض للنمو في المنطقة. 
وانخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي من 1.9 في المائة في عام 2018 إلى 0.6 

في المائة في عام 2019، نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي على النفط والغاز في 
النصف الثاني من عام 2019. كما أدى خالٌف بين االتحاد الروسي والمملكة العربية 

السعودية في عام 2020 إلى انهيار أسعار النفط، وأوَجد مخزونًا كبيرًا في سوق 
النفط. وتفاقمت األوضاع من جراء تصعيد الخالف بين عمالقي إنتاج النفط هذين، 

فتهاوت أسعار النفط بنسبة 80 في المائة.
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كانت التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية 
بنسبة 1.3 في المائة خالل عام 2020، بعد انتعاش تدريجي في قطاع النفط، بما 

في ذلك تزايد إنتاج النفط الخام بعد زيادة الطاقة اإلنتاجية في مصفاة جازان 
م النقاشات مع مجموعة أوبك+. لكن، ومع التطورات العالمية المتصلة بالجائحة  وَتَقدُّ

وهبوط أسعار النفط، انخفضت توقعات النمو إلى -3.3 في المائة في عام 2020 
)-6.8 في المائة تحت السيناريو المتشائم(. وقد تسبب اإلغالق في بلدان عديدة في 

مختلف أنحاء العالم، إلى انخفاض حاد في الطلب العالمي، وال سيما على منتجات 
الهيدروكربون. ويمثل النفط أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

السعودي، وحوالي 70 في المائة من اإليرادات الحكومية، وأكثر من 83 في المائة 
من إجمالي الصادرات. وتشير اإلسقاطات إلى أن عام 2021 سوف يشهد انتعاشًا في 

النمو بنسبة 1.8 في المائة )3.5 في المائة في السيناريو المتشائم(، تدفعه الزيادة 
المتوقعة في الطلب العالمي على النفط، وخاصة من الصين، وبحزم التحفيز التي 
اعتمدتها الحكومة من خالل مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية، بقيمة 
120 مليار ريال سعودي، للتخفيف من تأثير الوباء على القطاعات المتضررة ودعم 

مستويات اإلنفاق.

وفي الكويت، سيهبط نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى -3.1 في المائة في عام 2020 
بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعار النفط في النصف األول 
من العام )-7.0 في المائة في السيناريو المتشائم(. وسيشتد الضغط على االقتصاد 

والميزانية العامة من جراء هذا الوضع. كما اتخذ البلد تدابير صارمة ضد الوباء، 
فتباطأ النشاط االقتصادي بمجمله، وشمل ذلك إلغاء الرحالت الجوية الذي تأثر به 

قطاعا السياحة والسفر، وإغالق مراكز التسوق، وحظر التجمعات ما أثر مباشرة على 
األسواق التجارية والمؤسسات الصحية والمطاعم وقطاع التجزئة. ومن المتوقع أن 
يكون االنتعاش في عام 2021 متواضعًا نسبيًا، بنسبة 2.7 في المائة تحت سيناريو 

خط األساس، وبنسبة 2.9 في المائة تحت السيناريو المتشائم.

وأما قطر وُعمان، فيتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي فيهما إلى -2.8 
و4.2- في المائة، على التوالي، في عام 2020 )-6.3 و9.5- في المائة على التوالي تحت 
السيناريو المتشائم(، وذلك نتيجة لضعف الطلب على الطاقة، وال سيما الغاز الطبيعي. 
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وفي قطر، سينتعش النمو تدريجيًا في عام 2021 ليحقق معدل 2.4 في المائة 
)2.2 في المائة تحت السيناريو المتشائم(، مدفوعًا باستعادة الزخم في القطاعين 

النفطي وغير النفطي. وفي زيادة اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية، في إطار رؤية 
قطر الوطنية 2030، دعٌم للنمو، إذ تشتمل الرؤية على استراتيجية لتعزيز التنويع 

االقتصادي بما يحقق نموًا مستدامًا على األجل الطويل. وستجذب اإلصالحات 
االقتصادية والمالية الجديدة االستثمار األجنبي المباشر، إذ تضم قانونًا يسمح 

لألجانب بالملكية الكاملة للمشاريع، وتتضمن إنشاء وكالة لتشجيع االستثمار من أجل 
تنسيق أنشطة الترويج لالستثمار والتسويق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وفي ُعمان، أشارت التوقعات، قبل انتشار الجائحة، إلى ارتفاع معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي، من 0.9 في المائة في عام 2019 إلى 1.7 في المائة في عام 

2020، تدفعه زيادة اإلنتاج المحلي للنفط، من خالل مشاريع ترمي إلى تلبية طلب 
المصافي المحلية المتزايد، مثل مشروع توسعة مصفاة صحار. وكان من المتوقع 
أيضًا أن يتزايد إنتاج الغاز الطبيعي مع وصول حقل خزان إلى كامل طاقته. لكن 

الجائحة دفعت نمو الناتج المحلي اإلجمالي نحو انخفاض بحوالي -4.2 في المائة 
في عام 2020 )-9.5 في المائة تحت السيناريو المتشائم(، مع معاناة قطاع النفط 

أكثر من غيره بسبب انخفاض الطلب العالمي. أعلن البنك المركزي الُعماني عن 
حزمة تحفيز تقضي بضخ السيولة ودعم القطاع الخاص بما قيمته 21 مليار دوالر، 

وبخفض أسعار الفائدة في ضوء هذه السياسة النقدية التيسيرية. ستساعد هذه 
اإلجراءات المعجلة، وكذلك الزيادة التدريجية في الطلب العالمي على النفط، 

االقتصاد الُعماني على االنتعاش وتحقيق معدل نمو قدره 3.8 في المائة في عام 
2021 )3.5 في المائة تحت السيناريو المتشائم(.

وفي البحرين، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى -3.9 في المائة في عام 2020 )-8.8 
في المائة تحت السيناريو المتشائم( بفعل انخفاض الطلب العالمي على النفط. 
وسيزيد النمو إلى 3.1 في المائة في عام 2021 )2.8 في المائة تحت السيناريو 

المتشائم(. وُيتوقع أن يكون هذا االنتعاش مدفوعًا بتحسن الطلب العالمي بشكل عام، 
وال سيما على األلمنيوم، وكذلك بزيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط، وخصوصًا 

بعد توسعة مصفاة سترة التي تملكها شركة نفط البحرين )بابكو(.

أما بالنسبة إلى ديناميات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، 
انخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف إلى 2 في المائة 

في عام 2019 بسبب ضعف أثر اإلصالحات المالية التي ُأجريت في عام 2018، ال 
سيما إصالحات ضريبة القيمة المضافة في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي 
تقريبًا. وانخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية من 2.5 في المائة 

في عام 2018 إلى 1.8 في المائة في عام 2019، وذلك النخفاض إيجارات المساكن، 
التي تمثل حوالي 22 في المائة من الرقم القياسي العام لألسعار، وضعف 

إصالحات الدعم التي بدأت في عام 2018. وفي المقابل، ارتفعت 
معدالت التضخم في عام 2019 إلى 2.5 في المائة في قطر، 

و2.1 في المائة في الكويت، و3.1 في المائة في البحرين 
بسبب تزاُيد أسعار المواد الغذائية والمالبس وارتفاع تكلفة 

الصحة والتعليم.
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ويتوقع أن ينخفض معدل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 0.7 
في المائة في عام 2020 بفعل الوباء وانخفاض أسعار النفط العالمية. لكن ُيتوقع أن 

يتغير االتجاه في عام 2021، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 1 في المائة.

ر اتجاه أسعار النفط نحو الهبوط، منذ منتصف عام 2019، على الوضع المالي  وقد أثَّ
في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، فانخفض مجموع صادراتها بنسبة 8 في 

رًا صافيًا، فبلغ إجمالي الصادرات قيمة  المائة. وال تزال مجموعة البلدان هذه مصدِّ
651 مليار دوالر في عام 2019، مقابل إجمالي الواردات بقيمة 514 مليار دوالر. ومن 

حيث التركيز الجغرافي للتجارة في عام 2019، ظلت بلدان منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ هي الشريكة التجارية الرئيسية لبلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ استأثرت 

بما نسبته 52 في المائة من الصادرات وحوالي 44 في المائة من الواردات. وأما 

الشكل  1.2 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 2021-2017
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التجارة البينية في المنطقة في عام 2019، فتزايدت الصادرات بأقل من نقطة 
مئوية لتبلغ 14 في المائة من إجمالي الصادرات، وكذلك الواردات بأكثر من نقطة 

مئوية، لتصل إلى 15 في المائة من إجمالي الواردات.

سيكون تأثير جائحة كوفيد- 19 كبيرًا على بلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ 
تعادل زيادة وارداتها اإلجمالية انخفاض صادراتها، ولكن مع فوارق كبيرة بين 

البلدان. ففي المملكة العربية السعودية، سيتسبب الوباء، في عام 2020، بخفض 
صافي الواردات وصافي الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 7.5 في المائة، 

وسينخفض صافي الميزان التجاري إلى 11.3 مليار دوالر فقط بعد أن كان 53.3 
مليار دوالر في عام 2018. وهذا االنخفاض الكبير سيؤثر مباشرة على رصيد 

الحساب الجاري، حيث ُيتوقع أن يبلغ العجز في الناتج المحلي اإلجمالي 3.6 في 
المائة في عام 2020. وستكون الكويت واإلمارات العربية المتحدة األكثر تضررَا، 

حيث تنخفض صادراتهما بنسبة 8.7 و10.7 في المائة على التوالي في عام 2020. 
رة إلى  ولكن يتوقع أن يشهد عام 2021 بعض االنتعاش مع عودة حجم السلع المصَدّ

مستويات ما قبل األزمة. وتشير التوقعات إلى أن الواردات ستتزايد في اإلمارات 
العربية المتحدة والكويت خالل عام 2020 مع تراُجٍع حاد في الفائض التجاري، 
ولكنها ستنخفض كثيرًا في البحرين وُعمان وقطر. وفي المقابل، من المتوقع أن 

تنخفض الواردات إلى البحرين وُعمان وقطر بما يفوق االنخفاض في الصادرات، ما 
سيعزز موازينها التجارية.

وفي األداء المالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي داللة على شدة اعتمادها على 
عائدات النفط، التي تعتمد كثيرًا على ديناميات تقلب األسعار. وشهدت جميع 

بلدان مجلس التعاون الخليجي، تقريبًا، انخفاضًا كبيرًا في إيراداتها المالية. 
وتسبب عامالن رئيسيان في هذا الوضع، وهما: انخفاض أسعار النفط، وتأُخر تنفيذ 

اإلصالحات المالية وال سيما في البحرين وُعمان. وفي المملكة العربية السعودية، 
انخفض العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019، 
بعد أن كان 4.6 في المائة في عام 2018، وذلك بفضل اإليرادات النفطية المستقرة 

نسبيًا رغم اضطراب سوق النفط في منتصف عام 2019، وكذلك نتيجًة للتعجيل 
بتنفيذ ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، وبإصالحات دعم الطاقة. 

وقد ساهمت هذه التحركات في تثبيت توازن المملكة المالي.

َل، في البحرين وُعمان والكويت، عجٌز مالي بحوالي 4.9 و9.2 و2.5 في  وُسجِّ
المائة، على التوالي، من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019، ما يعكس المصاعب 

التي تواجهها هذه االقتصادات منذ عام 2017. فقد تأخرت هذه البلدان في تنفيذ 
اإلصالحات المالية التي بدأت في بلدان مجلس التعاون الخليجي األخرى، وزادت 

من نفقاتها االجتماعية. وعلى العكس من ذلك، سجلت اإلمارات العربية المتحدة 
وقطر فائضا ماليًا بحوالي 1.8 و5.1 في المائة، على التوالي، من الناتج المحلي 

اإلجمالي، وذلك نتيجة لزيادة إيرادات الغاز الطبيعي، واالرتفاع الكبير في اإليرادات 
المالية من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات.

لبلدان مجلس  المالي  الوضع  على  كبير  تأثير  النفط  أسعار  وسيكون النخفاض 
أن  يمكن  السعودية،  العربية  المملكة  2020. وفي  الخليجي في عام  التعاون 

لكن  المحلي اإلجمالي،  الناتج  المائة من  16.3 في  إلى  المالي  العجز  يصل 

بلدان مجلس 
التعاون الخليجي

المملكة العربية السعودية
صافي الواردات والصادرات

7.5 في المائة
2020

53.3 
مليار دوالر

في عام 2018

11.3 
مليار دوالر

في عام 2020
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المائة  4.7 في  العجز إلى  ح للوضع أن يتحسن في عام 2021، لينخفض  ُيرجَّ
النفط  على  الطلب  في  المحتملة  للزيادات  نتيجة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

المضافة  القيمة  إيرادات ضريبة  بما في ذلك  النفطية،  اإليرادات غير  وفي 
الطاقة. أسعار  وتحسينات 

ليصل، على  كبيرة،  بدرجة  وُعمان  البحرين  المالي في  الوضع  وسيتراجع 
15.7 و17.7 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020  التوالي، إلى 

الشكل 2.2 الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 2017-2021 )كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي(
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البلدان من عجز  قبل أن يشهد تحسنًا طفيفًا في عام 2021. وقد عانى هذان 
المتحدة عجزًا  العربية  اإلمارات  الماضيين. وستشهد  العامين  في  حاد  مالي 
 ،2020 المحلي اإلجمالي في عام  الناتج  المائة من  2 في  بنسبة  ماليًا طفيفًا 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021، في استمرار  المائة من  1.4 في  ثم 
في  استثناًء  قطر  وستمثل  الماضيين.  العامين  في  ل  المسجَّ نفسه  لالتجاه 

المائة  5.6 في  بنسبة  ماليًا  فائضًا  ل  البلدان هذه، حيث سُتسجِّ مجموعة 
الناتج المحلي اإلجمالي خالل عامي 2020 و2021. ويدعم هذا الوضع  من 

ح  فيرجَّ الكويت،  وأما  الطبيعي في قطر.  الغاز  احتياطي  المؤاتي وفرة  المالي 

الشكل 3.2 األوضاع المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي، 2017-2021 )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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المحلي اإلجمالي في عام  الناتج  المائة من  6.3 في  العجز إلى  أن يصل فيها 
2020، لينخفض إلى 4.2 في المائة في عام 2021.

جيم.  بلدان الدخل المتوسط العربية
قبل انتشار جائحة كوفيد- 19، كانت اقتصادات بلدان الدخل المتوسط تنمو بمتوسط 

3.4 في المائة في عام 2019. وكان من المتوقع لهذا المنحى أن يستمر خالل عاَمي 
2020 و2021، فيبلغ معدل النمو 4.8 و5.8 في المائة خالل هذين العامين على 
ر توقف  التوالي. لكن الجائحة جاءت بأثٍر سلبي مزدوج على المنطقة. فأواًل، أثَّ

السفر الدولي لعدة أشهر واإلغالق الكلي أو الجزئي تأثيرًا كبيرًا على قطاع السياحة، 
وهو أحد أهم القطاعات في المنطقة. وثانيًا، تأثر أداء صادرات قطاعات التصنيع 

بفعل الركود في البلدان األوروبية، وهي الشريكة التجارية الرئيسية لبلدان الدخل 
المتوسط العربية. ونتيجة لذلك، ُيتوقع القتصادات هذه البلدان أن تنكمش بنسبة 
3.4 في المائة في عام 2020 تحت سيناريو خط األساس، وبنسبة 4.5 في المائة 

تحت السيناريو المتشائم. ويتوقف االنتعاش على التطورات التي سيشهدها العالم، 
وكذلك على نجاح الحوافز المالية والنقدية التي اعتمدها الشركاء التجاريون 

للمنطقة. وُيتوقع القتصادات بلدان الدخل المتوسط، في عام 2021، أن تسجل معدل 
نمو بمتوسط قدره 4.1 في المائة )5 في المائة تحت السيناريو المتشائم(.

وبتناول كل اقتصاد على حدة، ُيتوقع القتصاد مصر أن ينكمش بنسبة 1.1 في 
المائة على األقل في عام 2020 قبل أن يتعافى بنسبة 6.1 في المائة في عام 

2021 )وتحت السيناريو المتشائم، يتوقع لالنكماش أن يبلغ نسبة -2.1 في 
المائة، يليه تعاٍف بنسبة 7.5 في المائة(. وتقع هذه التقلبات بعد أداء جيد في 
عام 2019، عندما نما االقتصاد بنسبة 5.9 في المائة، مدفوعًا، بالدرجة األولى، 

الجملة والتجزئة، والعقارات،  الغاز وتجارة  بالسياحة وصناعات استخراج 
والبناء. وقبل انتشار الجائحة، أشارت اإلسقاطات إلى نمو االقتصاد المصري 

بنسبة 5.7 في المائة في عام 2020، و5 في المائة في عام 2021. وما سيحفز 
االنتعاش في عام 2021 هو استعادة قطاع السياحة لزخمه بعد الجائحة.

وفي المغرب، من المتوقع أن يشهد االقتصاد انكماشًا بنسبة 2.1 في المائة 
في عام 2020، قبل أن يتعافى بنسبة 2.8 في المائة في عام 2021 )وتحت 

السيناريو المتشائم، يتوقع لالنكماش أن يبلغ نسبة -3.9 في المائة، يليه تعاٍف 
بنسبة 3.4 في المائة(. وكان معدل النمو 2.7 في المائة في عام 2019 بسبب 

األداء الجيد للقطاع الزراعي. وقبل أزمة الجائحة، مالت اإلسقاطات نحو 
اإليجابية بشأن االقتصاد المغربي، مع نمو متوقع بنسبة 3 في المائة في عام 

لة تشير إلى  2020، وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2021. ولكن اإلسقاطات المعدَّ
انكماٍش في عام 2020، يليه، في عام 2021، انتعاش مدفوع بقطاعي الزراعة 

المحلية. المنتجات  الخارجي على  الطلب  والسياحة، وكذلك بزيادة 

وسيشهد األردن انكماشًا بنسبة 3.6 في المائة في عام 2020، وانتعاشًا بنسبة 
3.3 في المائة في عام 2021 )وتحت السيناريو المتشائم، ُيتوقع لالنكماش أن 
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تبلغ نسبته -6.7 في المائة، يليه تعاٍف بنسبة 4.1 في المائة(. وال يزال األردن 
يواجه تحديات إقليمية كبيرة ناجمة عن األزمات في العراق والجمهورية 

التجارة،  ُسُبل  الكبير لالجئين، وتعطل  المجاورتين، والتدفق  السورية  العربية 
وارتفاع تكاليف الصحة والتعليم. وفي عام 2019، حقق األردن نموًا متواضعًا 
بنسبة 0.7 في المائة، وكان من المتوقع له أن يسجل معدل نمو بنسبة 2.2 في 

المائة في عام 2020، وبنسبة 2 في المائة في عام 2021.

وعلى نحو مماثل، ُيتوقع أن يشهد اقتصاد تونس انكماشًا حادًا بنسبة 3.8 
في المائة في عام 2020 )وبنسبة -7.1 في المائة تحت السيناريو المتشائم(. 

وقد تأثرت تونس بالركود العميق في بلدان أوروبا، التي ُتَعدُّ شريكها التجاري 
الرئيسي والمصدر الرئيسي للسياحة فيها. ورغم أن التوقعات تشير إلى 

انتعاش االقتصاد التونسي بنسبة 3.1 في المائة في عام 2021 )وبنسبة 3.8 
في المائة تحت السيناريو المتشائم(، إال أن ذلك رهن بانتعاش البلدان الشريكة 

واستئناف األنشطة السياحية. وكانت تونس، في عام 2019، قد بدأت بجني 
نتائج اإلصالحات في صناديق المعاشات التقاعدية نفذتها خالل السنوات 

السابقة، فسجل اقتصادها نموًا بمعدل 1.4 في المائة. وأشارت التوقعات إلى 
استمرار هذا المنحى في النمو، بمعدل 2 في عام 2020 وبمعدل 3 في المائة 

في عام 2021.

وأما لبنان، فقد عانى من مصاعب شديدة في عام 2020. فقد برزت تحديات 
اجتماعية واقتصادية في البلد في عام 2019، وانكمش االقتصاد بنسبة 1.1 في 

المائة. ويتوقع لهذه التحديات أن تتفاقم في عام 2020، فينكمش االقتصاد بنسبة 
10.2 في المائة قبل أن يسجل انتعاشًا متواضعًا بنسبة 1.5 في المائة في عام 2021 

)وتحت السيناريو المتشائم، ُيتوقع لنسبة االنكماش أن تبلغ -19.1 في المائة، يليه 
تعاٍف بنسبة 1.8 في المائة(. وقد نجم هذا االنكماش عن سلسلة من العثرات التي 

نجمت، بصورة خاصة، عن تراُجع ثقة المؤسسات التجارية وضيق الظروف المالية، 
وأفضت إلى زعزعة االستقرار االجتماعي على نطاق واسع بدءًا من تشرين األول/
أكتوبر 2019. وتفاقم الوضع في عام 2020 بسبب العجز المزدوج، وارتفاع الدين 

العام، والعجز عن سداد سندات اليورو على مدى آذار/مارس، ونيسان/أبريل وحزيران/
يونيو من هذا العام، وانخفاض قيمة العملة المحلية بدرجة كبيرة )انخفضت قيمة 
الليرة اللبنانية بأكثر من 200 في المائة إزاء الدوالر بين تشرين األول/أكتوبر 2019 

حزيران/يونيو 2020(، وكذلك فقد تباطأ النشاط االقتصادي بسبب جائحة كوفيد- 19. 
ويتوقف االنتعاش المتواضع المتوقع في عام 2021 على إجراء إصالحات هيكلية 

ناجحة، واستعادة ثقة المجتمع وأصحاب المصلحة األجانب في المؤسسات اللبنانية، 
ونجاح التدابير الرامية إلى وقف تدهور العملة المحلية، ونتائج المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي. وحتى وقوع الجائحة، لم يتجاوز 
معدل النمو المتوقع 0.4 في المائة لعام 2020، و1.4 في المائة لعام 2021. غير أن هذه 

األوضاع ازدادت سوءًا بفعل انتشار الفيروس والتخلف عن دفعات تسديد الديون.

وفي الجزائر، وبعد تفشي جائحة كوفيد- 19 واالنخفاض التاريخي الذي بلغته أسعار 
النفط في نيسان/أبريل 2020، من المتوقع أن ينكمش االقتصاد بنسبة 2.1 في المائة 
في عام 2020، ثم أن ينتعش بنسبة 2.1 في المائة في عام 2021 )وتحت السيناريو 
المتشائم، ُيتوقع لالنكماش أن يبلغ نسبة -3.9 في المائة، يليه انتعاش بنسبة 2.6 في 

 انكماش بنسبة 1.1 في المائة 
 في عام 2020 تعاٍف بنسبة 

6.1 في المائة في عام 2021

مصر

 انكماش بنسبة 2.1 في المائة 
 في عام 2020 تعاٍف بنسبة 

2.8 في المائة في عام 2021

المغرب

 انكماش بنسبة 3.6 في المائة 
 في عام 2020 تعاٍف بنسبة 

3.3 في المائة في عام 2021

األردن

 انكماش بنسبة 3.8 في المائة 
 في عام 2020 تعاٍف بنسبة 

3.1 في المائة في عام 2021

تونس
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المائة(. وتأتي هذه التطورات في أعقاب اضطرابات عصفت بالبلد في عام 2019، 
عندما أدت مظاهرات ضخمة إلى رحيل الرئيس بوتفليقة. وبلغ نمو االقتصاد الجزائري 

1.2 في المائة في عام 2019، وكان من المتوقع له أن ينمو بنسبة 2.3 في المائة في 
عام 2020. غير أن التداعيات السلبية التي عانت منها سوق الهيدروكربونات، والنمو 

المتواضع في القطاعات األخرى سيؤديان إلى انكماش االقتصاد.

ومن المتوقع لمعدالت التضخم في جميع بلدان الدخل المتوسط أن تتراجع أو تستقر 
في عامي 2020 و2021، باستثناء لبنان. كما ُيتوقع أن ينخفض معدل التضخم، في 

المتوسط، إلى 5.8 في عام 2020، وإلى 5.5 في المائة في عام 2021، بعد أن كان 6.8 
في المائة في عام 2019.

وأما في لبنان، فإن تزايد عدم اليقين وتفاقم التحديات االجتماعية واالقتصادية، 
وال سيما االنخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، يدفعان نحو ارتفاع 

تضخم إلى 16.4 في المائة في عام 2020 بعد أن كان 1.4 في المائة في عام 2019، ثم 
إلى انخفاضه إلى 5.2 في المائة في عام 2021. وقد ازداد الوضع الصعب تعقيدًا بعد 

انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 )اإلطار 1.2(.

ومعدالت التضخم تحت السيطرة في األردن والمغرب، حيث ُيتوقع، بين عامي 2019 
و2020، أن تنخفض في األردن من 2.3 إلى 1.9 في المائة، وأن تستقر في المغرب 

عند معدل 1.6 في المائة تقريبًا. وفي تونس والجزائر ومصر، من المتوقع أن تسجل 
معدالت التضخم انخفاضًا كبيرًا بعد تنفيذ عدد من اإلصالحات والتدابير الحكومية 

الرامية إلى السيطرة على ارتفاع األسعار. وبين عامي 2019 و2020، ُيتوقع أن 
ينخفض معدل التضخم في الجزائر من 5 إلى 2.5 في المائة، وفي مصر من 10.7 إلى 
7.6 في المائة، وفي تونس من 6.9 إلى 5.9 في المائة.بلدان الدخل المتوسط العربية 
مستوردة صافية، باستثناء الجزائر. وقد بلغ إجمالي صادرات المنطقة من السلع 130 
مليار دوالر في عام 2019، وإجمالي الواردات 223 مليار دوالر، وصافي الواردات 93 

مليار دوالر. وتحّسن الوضع اإلجمالي لصافي الصادرات في المنطقة، مدعومًا بالدرجة 
األولى بوضع الجزائر، التي بلغ صافي صادراتها 10 مليارات دوالر بعد عدة سنوات 

من العجز التجاري. وحّققت المنطقة تحسنًا عامًا في ميزانها التجاري في عام 2019، 
غير أّنها ال تزال تسّجل عجزًا كبيرًا وتحتاج إلى احتياطيات أجنبية كبيرة جدًا لتمويل 

وارداتها. ويمكن تحقيق ذلك من خالل اللجوء إلى االقتراض، إال أن ذلك سيضع 
ضغوطًا إضافية على ماليتها العامة.

وال تزال البلدان األوروبية الشريك التجاري الرئيسي لبلدان الدخل المتوسط العربية، 
حيث يبلغ إجمالي صادراتها 75 مليار دوالر ومجموع وارداتها 105 مليارات دوالر. وتقيم 

تونس والجزائر والمغرب عالقات تجارية قوية مع الدول األوروبية، وخصوصًا مع 
إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وفي عام 2019، تلقت فرنسا وحدها ما يتراوح بين 10 
و30 في المائة من صادرات هذه البلدان التي تستورد، بدورها، من الصين بشكل رئيسي. 

ر األردن ولبنان ومصر بشكل رئيسي إلى الواليات المتحدة األمريكية والدول  ويصِدّ
العربية األخرى، ال سيما دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة. فقد تلّقت 

المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، 11 في المائة من صادرات األردن وحوالي 
6 في المائة من صادرات لبنان ومصر في عام 2019، وهذه البلدان تستورد بشكل رئيسي 

من الصين والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والبلدان العربية األخرى.

 انكماش بنسبة 10.2 في المائة 
 في عام 2020 تعاٍف بنسبة 

1.5 في المائة في عام 2021

لبنان

 انكماش بنسبة 2.1 في المائة 
 في عام 2020 تعاٍف بنسبة 

2.1 في المائة في عام 2021

الجزائر
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قبل 4 آب/أغسطس 2020، كان لبنان يشهد واحدة من أشد األزمات االقتصادية في تاريخه الحديث. بدأت هذه األزمة بحراٍك اجتماعي 
اندلع في 17 تشرين األول/أكتوبر 2019، ثّم تفاقمت مع إغالق البلد لشهرين للحّد من آثار جائحة كوفيد- 19، وبلغت ذروتها بعد االنفجار 

المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 فأصاب بتداعياته األوضاع االجتماعية واالقتصادية المترّدية أصاًل.

وتشير تقديرات التقييم السريع لألضرار الذي أجراه كل من األمم المتحدة والبنك الدولي إلى أّن االنفجار قد أدى إلى النتائج القصيرة األجل التالية:

انخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في عامي 2020 و2021 بنسبة تتراوح بين 0.4 و0.6 نقطة مئوية، نتيجة لتدمير   
مخزون رأس المال المادي؛

خسارة إضافية قدرها 0.4 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020 و1.3 نقطة مئوية في عام 2021، بفعل زيادة   
تكاليف التجارة والناجمة عن تدمير مرافق مرفأ بيروت.

وأدى ذلك إلى مفاقمة االنخفاضات الحادة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والناتجة عن األزمة االقتصادية والمالية المستعرة من 
قبل وعن تداعيات كوفيد- 19. وتشير التقديرات إلى أّن انفجار مرفأ بيروت أّدى إلى آثار اجتماعية جسيمة أيضًا. ففي عام 2020، بلغت 

معدالت الفقر 45 في المائة والفقر المدقع 22 في المائة. ومن المتوقع أن يقفز معدل عدد الفقراء من 28 في المائة في عام 2019 إلى 55 
في المائة في أيار/مايو 2020، وأن تقابل ذلك زيادة في معدل الفقر المدقع تتراوح من 8 إلى 23 في المائة. وبذلك، يصل العدد اإلجمالي 

للفقراء بين السكان اللبنانيين في عام 2020 إلى 1.1 مليون على أساس الخط األدنى للفقر و2.7 مليون على أساس الخط األعلى. وبالنسبة 
إلى خط الفقر األعلى، سيزداد عدد الفقراء بحوالي 1.3 مليون إنسان مقارنة بسيناريو النمو المرجعي لعام 2020 )قبل تفّشي كوفيد- 19 

ووقوع االنفجار(. ويقابل ذلك زيادة عدد الفقراء فقرًا مدقعًا بحوالي 750,000 إنسان.

ولبنان يسّجل أحد أعلى معّدالت عدم المساواة في توزيع الثروة في المنطقة والعالم، إذ إّنه يحل في المرتبة العشرين عالميًا بمعدل 81.9 
ز أصحاب المليارات مقارنة بعدد السكان. وفي عام 2019، كان أغنى 10 في المائة  في المائة حسب معامل جيني، وأحد أعلى مستويات تركُّ

رة )232.2 مليار  األعلى من السكان البالغين يمتلكون 70.6 في المائة، أو ما يعادل 151.4 مليار دوالر، من إجمالي الثروات الشخصية المقدَّ
دوالر( في البلد، ولكن من المتوقع أن تتقّلص هذه األرقام بشكل كبير في عام 2020.

ولعّل هذه األزمة تكون نقطة البداية لتنفيذ إصالحات اجتماعية وإصالحات في السياسات تشتد الحاجة إليها، ومنها:

1. إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي لمعالجة األزمة اإلنسانية وتقليص فجوة الفقر. ويجب على لبنان االستفادة من موارده الوافرة، 
في إطار نظاٍم عادل تكون فيه المسؤولية مشتركة وأكثر إنصافًا، تعّززه إرادة سياسية حقيقية وقدرة مؤسسية لتحقيق التضامن 

المجتمعي المنشود. ويجب االستفادة من صندوق التضامن لتلبية احتياجات أكثر الفئات تعّرضًا للخطر، بمن في ذلك المتضررون من 
االنفجار، مثل الفقراء والنازحين وكبار السن.

2. الحصول على دعم الجهات المانحة هو ضرورة ملّحة لتعزيز األمن الغذائي والصحي والنهوض بُنُظم الحماية االجتماعية. فالمساعدات 
األجنبية يمكن أن تؤدي دورًا أساسيًا في دعم تنفيذ استجابات فورية، بشرط تخصيصها لتحسين الحصول على الغذاء، والدواء، 

واستحقاقات البطالة، والسيولة النقدية.

ف متنّوعة لمعالجة األزمة الراهنة. فعندما تصبح المسؤولية مشتركًة والتضامن  3. إجراء تغييرات جذرية عاجلة، واعتماد آليات تكيُّ
المجتمعي حقيقيًا، ال سيما بين أغنى 10 في المائة والشرائح الفقيرة، يسهل استيعاب معظم التحديات المرتبطة بالفقر، والحد من 

آثارها. وفي لبنان، كما في سائر بلدان الدخل المتوسط العربية، تدعو اإلسكوا إلى إنشاء صندوق للتضامن المجتمعي للحّد من االرتفاع 
المتوقع في الفقر نتيجًة لتفشي جائحة كوفيد- 19، والكوارث الطبيعية، أو الكوارث البشرية المنشأ مثل انفجار مرفأ بيروت.

4. تنفيذ اإلصالحات الالزمة على مستوى الحوكمة االقتصادية، والحد من األنشطة الرامية فقط إلى تحقيق الريع، وتعزيز الشفافية 
والمساءلة. فزيادة الشفافية بشأن الدخل والثروة من شأنها أن تمّكن وزارَتي المالية والشؤون االجتماعية والمؤسسات ذات الصلة من 

تحسين األساليب المعتَمدة للتخفيف من آثار الفقر.

.World Bank, European Union in Lebanon, and United Nations, 2020; and E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.8 :المصادر

اإلطار 1.2 تقييم آثار األزمات المتداخلة في لبنان
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استحوذت التجارة البينية على حصة كبيرة من التبادالت التجارية لبلدان الدخل 
ر المنطقة حوالي 16 في المائة إلى البلدان المجاورة وتستورد  المتوسط العربية. وتصدِّ

نحو 13 في المائة منها. وتشمل التجارة البينية منتجات نفطية وزراعية وغذائية، تمّثل 
منتجات النفط والغاز الحصة األكبر منها.

من المتوقع أن يكون لالنخفاض غير المسبوق في أسعار النفط في عام 2020 تأثير 
إيجابي على الميزان التجاري لبلدان الدخل المتوسط حيث ستنخفض تكاليف الواردات 

كثيرًا. وستنخفض الواردات بدرجة أكبر من الصادرات، ما سيحسن الميزان التجاري 
والحساب الجاري لمعظم البلدان. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 

38 مليار دوالر في عام 2020، والعجز التجاري إلى 58 مليار دوالر. وكان رصيد الحساب 
الجاري قد تدهور في معظم بلدان الدخل المتوسط العربية في عام 2019، مع ارتفاع 

العجز من 41 مليار دوالر في عام 2018 إلى 50 مليار دوالر في عام 2019. وُيعزى هذا 

الشكل  4.2 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في البلدان العربية المتوسطة الدخل، 2021-2017
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عة على الصعيدين اإلقليمي  لغرض المقارنة، يتضّمن الشكل 4.2 ألف حسابات أداء النمو في مصر خالل السنة التقويمية، لتقديم أرقام مجمَّ
ر معّدل النمو  ودون اإلقليمي. أّما عندما تشمل التقديرات األداء خالل السنة المالية المعتَمدة في مصر )تموز/يوليو إلى حزيران/يونيو(، ُيقدَّ

بحوالي 3.5 في المائة للسنة المالية 2019-2020 وبنسبة 2.8 في المائة للسنة المالية 2020-2021. تشهد جميع المنظمات الدولية على ُحسن 
هذا األداء، ما يجعل مصر من أفضل البلدان أداًء في العالم.

اإلطار 2.2 نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر: السنة المالية مقابل السنة التقويمية
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التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير
قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (يونيو/حزيران)وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

(سبتمبر/أيلول)وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  البنك الدولي
الحقيقي

وهذا النجاح ناجٌم، إلى حد بعيد، عن سياسات تحقيق االستقرار المنفذة بين عامي 2016 و2019. وقد أدى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 50 في 
المائة إلى التخفيف من االختالالت، ومن ثّم جذب االستثمار األجنبي المباشر والتحويالت المالية والمساعدة الدولية. وساهم ارتفاع أسعار الفائدة 

ض التضخم السريع األجور الحقيقية، فتحسنت القدرة  في تدفق رؤوس األموال إلى الداخل، وساعد ذلك على دفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي. وَخفَّ
ن رصيد الحساب الجاري. التنافسية لالقتصاد. وانخفضت الواردات وازدهرت السياحة، فتحسَّ

واستمرت هذه اإلنجازات حتى أثناء جائحة كوفيد- 19. وازدادت التحويالت بنسبة 11 في المائة في حزيران/يونيو ومجددًا بنسبة 11 في المائة في 
تموز/يوليو 2020. وظلت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس بمنأى عن آثار الجائحة )انخفضت إيرادات السنة 2020/2019 

إلى 5.72 مليار دوالر بعد أن كانت تبلغ 5.75 مليار دوالر في العام المالي السابق، على الرغم من زيادة الحركة في القناة(. والقطاع السياحي هو الوحيد 
الذي تأثر بشدة، وُيتوقع أن تنخفض إيراداته بنسبة 73 في المائة، مّما ُيتوّقع أن يؤدي إلى انخفاض في معدالت التشغيل بنسبة 14.3 في المائة.

 PowerPoint presentation by Arun Jacob, ”Economic Briefing COVID-19 and the State of the Egyptian Economy“, المصدر: استنادًا إلى

.14 October 2020



45

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

التدهور بشكل رئيسي إلى زيادة عجز الميزان التجاري من 59 مليار دوالر في عام 2018 
إلى 63 مليار دوالر في عام 2019.

وعلى صعيد كل بلد بمفرده، تمكنت مصر عام 2019 من الحفاظ على عجز منخفض في 
الحساب الجاري قدره 2.5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي تقريبًا، وذلك بفضل 

عجزها التجاري المنخفض )حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(. وفي عام 
2019 كذلك، ازداد تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 
9 مليارات دوالر، ما جعل مصر أكبر متلقٍّ لالستثمار األجنبي المباشر في المنطقة 

في ذلك العام. وقد وّلدت السياحة نحو 16 في المائة من دخل البلد. ومن المتوقع 
أن يواصل أداء القطاع الخارجي تحّسنه في عام 2020، وأن يحّقق الحساب 

الجاري رصيدًا إيجابيًا قدره 8.6 مليار دوالر )نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي(، مدفوعًا بتحسن في الميزان التجاري، ال سيما بسبب انكماش االقتصاد، 

وانخفاض الواردات، والتوقعات اإليجابية لالستثمار األجنبي المباشر ال سيما 
في قطاَعي النفط والغاز، واالتصاالت السلكية والالسلكية، والسلع االستهالكية، 

والقطاعات العقارية.

واستفاد األردن من النمو االقتصادي اإليجابي في الجمهورية العربية السورية 
والعراق، ومن استئناف العديد من القطاعات، ما أدى إلى تحّسن الحساب الجاري 

للبلد في عام 2019. وُيتوّقع أن يستمر هذا التحّسن لغاية عام 2020، حتى يبلغ 
فائض الحساب الجاري مليار دوالر، مدفوعًا بشكل رئيسي باالنخفاض المتوقع في 
العجز التجاري من 32 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019 إلى 28 

في المائة في عام 2020.

والحالة في لبنان أكثر تعقيدًا ويشوبها عجز مزدوج حاد. في عام 2019، شهد 
لبنان تباطؤًا في التحويالت المالية، ال سيما في الربع األخير من العام عندما بدأت 

المصارف بفرض قيود على رأس المال في عمليات سحب السيولة والتحويالت 
النقدية، وذلك في ظّل انخفاض كبير في االستثمار األجنبي المباشر ومستويات 

عالية من الديون )حوالي 160 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2019(. وسّجل لبنان عجزًا كبيرًا في الحساب الجاري في عام 2019، بلغ حوالي 

25 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. ومع ذلك، فبعد تفشي جائحة كوفيد- 19 
وحدوث الركود المتوّقع، من المتوقع أن يشهد البلد انخفاضًا كبيرًا في العجز 

التجاري )من 15 مليار دوالر في عام 2019 إلى 12 مليار دوالر في عام 2020(، 
وتحّسنًا في وضع الحساب الجاري الذي ُيتوّقع أن يتحسن ويبلغ 18 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020 )من 15 مليار دوالر في عام 2019 إلى 10 

مليارات دوالر في عام 2020(.

في عام 2019، تفاقم العجز في الحساب الجاري في الجزائر من 17 مليار دوالر 
في عام 2018 إلى 24 مليار دوالر في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 32 

مليار دوالر في عام 2020. ويعزى هذا التدهور بشكل رئيسي إلى تدهور الميزان 
التجاري. فقد ارتفع العجز التجاري من 15 مليار دوالر في عام 2018 إلى 23 مليار 

دوالر في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر ليبلغ 25 مليار دوالر في عام 
2020 نتيجًة لالنخفاض الحاد في أسعار النفط وإيرادات الصادرات. ومن المتوقع 

عجز منخفض في الحساب الجاري قدره 
2.5 في المائة 

مصر

 انخفاض العجز التجاري من 
 32 في المائة  عام 2019 إلى 
28 في المائة في عام 2020

األردن
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أن تنخفض الصادرات من السلع من 41 مليار دوالر في عام 2019 إلى 33 مليار 
دوالر في عام 2020.

وفي المغرب، انخفض عجز الحساب الجاري من 4.1 في المائة في عام 2018 إلى 
3.7 في المائة في عام 2019، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه ليبلغ 1.7 في 
المائة في عام 2020. وينجم انخفاض مستويات الحسابات الجارية عن تدفق 

االستثمارات األجنبية المباشرة وزيادة إيرادات القطاع السياحي. كذلك، انخفض 
عجز الحساب الجاري في تونس بين عامي 2018 و2019 من 10.7 إلى 9.2 في 

المائة، مدفوعًا أساسًا بانخفاض العجز التجاري. ومن المرّجح أن يتحسن هذا 
الوضع في عام 2020، في ظل التوقعات بأن يؤدي االنكماش االقتصادي الناجم 
عن الجائحة إلى التخفيف من الطلب وتحسين العجز التجاري. ومن المتوقع أن 
ينخفض الحساب الجاري ليبلغ 5.3 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.تشير 

التوقعات المالية المتعلقة ببلدان الدخل المتوسط العربية لعام 2020 بوضوح 
إلى تدهور ناجم عن اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد- 19 وما تسببت به من 

تراُجع في اإليرادات الحكومية وزيادة في اإلنفاق نتيجة لتقديم حزم التحفيز 
االقتصادي. فقد أدت الجائحة إلى تباطؤ النشاط االقتصادي بعد أن فرضت جميع 

البلدان إغالقًا كليًا أو جزئيًا، فانكمش النمو االقتصادي وانخفضت اإليرادات 
الحكومية. كذلك، قّدمت حكومات بلدان الدخل المتوسط حوافز مالية للتخفيف 

من أثر الفيروس على اقتصاداتها. ولكن، بفعل ضيق الحّيز المالي المتاح لها 
لتقديم الدعم لالقتصادات، تضع هذه الحزم ضغطًا إضافيًا على المالية العامة، 

من خالل زيادة اإلنفاق الحكومي والتسّبب بمزيد من التدهور في الوضع المالي. 
وتختلف التدابير التي تتخذها بلدان الدخل المتوسط العربية على مستوى 

السياسات عن تلك التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي. فقد سمحت 
معظم بلدان الدخل المتوسط للشركات بتأجيل دفع بعض ما عليها من ضرائب، 

ولكن بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر، في حين قّدمت بلدان أخرى مبالغ نقدية 
أو حصصًا غذائية للفقراء والمحرومين. والسياسة النقدية في بلدان الدخل 

المتوسط العربية مماثلة، إلى حد بعيد، لتك المعمول بها في بقية العالم، إذ إنها 
تقوم على التخفيف من متطلبات االحتياطي النقدي وخفض أسعار الفائدة. 

وأطلق البنك المركزي المصري برنامجًا لشراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه مصري 
لدعم البورصة، بينما قدمت المصارف في األردن وتونس ولبنان قروضًا إضافية 
بدون فوائد للشركات المتضررة. ومن المتوقع أن يتحسن الوضع المالي في عام 

2021، شريطة نجاح هذه التدابير وعودة النشاط االقتصادي إلى سابق عهده2.

في الجزائر، ارتفع العجز المالي من 5.5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2018 إلى 9.3 في المائة في عام 2019، وُيعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة اإلنفاق وانخفاض 

اإليرادات، وال سيما النفطية. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع في عام 2020، إذ 
ُيتوقع أن يصل العجز المالي إلى 18 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

2020 نتيجة لالنخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العالمي في النصف األول من 
العام. ومن المتوقع أن تنخفض اإليرادات من 6.5 مليار دوالر في عام 2019 إلى 4.4 

مليار دوالر في عام 2020 )الشكل 6.2(. وأعلنت الحكومة الجزائرية عن خطٍة لخفض 
النفقات بنسبة 30 في المائة استجابًة لتراجُع اإليرادات بفعل هبوط أسعار النفط، 

وعن عزمها زيادة اإلنفاق على القطاع الصحي، بما في ذلك لشراء المعدات الطبية. 

 تحسن عجز الحساب الجاري 
 من 25 في المائة في عام 2019

إلى 18 في المائة في عام 2020

لبنان

 انخفاض عجز الحساب الجاري 
من 4.1 في المائة في عام 2018 

إلى 3.7 في المائة في عام 2019 
و1.7 في المائة في عام 2020

المغرب

 تفاقم عجز الحساب الجاري 
من 17 مليار دوالر في عام 2018 

إلى 24 مليار دوالر في عام 2019 
و32 مليار دوالر في عام 2020

الجزائر

انخفاض عجز الحساب الجاري من 10.7 
في عام 2018 إلى 9.2 في المائة 

 في عام 2019 و5.3 في المائة 
في عام 2020

تونس
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ومن المرتَقب أن يتحسن الوضع في عام 2021 وأن ينخفض العجز إلى 8 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي مع ظهور بوادر االنتعاش في االقتصاد العالمي واستئناف 

الطلب على النفط3 .

في لبنان، انخفض العجز المالي بشكل طفيف بين عامي 2018 و2019، من 9.6 في 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 9.2 في المائة. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا 

العجز في عام 2020 ليصل إلى 12 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، في وقت 

الشكل 5.2 الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في البلدان العربية المتوسطة الدخل، 2017-2020 )كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي(
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World Economic Situation and Prospects 2020؛ بوابة المعلومات اإلحصائية لإلسكوا.
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ل الدين تحديًا كبيرًا، ال  يواجه فيه البلد تحديات عديدة. وال تزال القدرة على تحمُّ
سيما بعد أن تخلفت الحكومة عن سداد سندات اليورو الصادرة عنها خالل الفترة من 

نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2020 فبلغت مستويات الدين نحو 159 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019. وشملت التدابير التي اتخذتها الحكومة 

اللبنانية للتخفيف من آثار جائحة كوفيد- 19 تقديم دعم مالي وعيني إلى المصابين، 
بالتنسيق مع السلطات المحلية. ومن المتوقع أن يتحسن هذا الوضع تحسنًا طفيفًا 

في عام 2021، في ظل توقعات بأن ينخفض العجز المالي إلى 10 في المائة شريطة 
نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ويواجه األردن عدة تحديات اجتماعية 
واقتصادية يزيد من حدتها العدد الكبير من الالجئين الوافدين إليه من الجمهورية 

العربية السورية والعراق. ومن المتوقع أن يتفاقم العجز المالي، الذي انخفض بشكل 
طفيف بين عاَمي 2018 و2019، من 2.1 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 
عام 2019 إلى 7 في المائة في عام 2020، لينخفض مجددًا حتى يبلغ 6 في المائة 

في عام 2021.

في مصر، تمكنت الحكومة من زيادة إيراداتها من 989 مليار دوالر في عام 2018 إلى 
1134 مليار دوالر في عام 2019. ونتيجًة لذلك، انخفض العجز المالي من 8.3 في 

المائة في عام 2018 إلى 7.1 في المائة في عام 2019. وتمكنت الحكومة من خفض 
مستويات الدين من 95 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 89 في المائة في 
عام 2019. ومع تفشي الجائحة، زادت الحكومة إنفاقها بدرجة كبيرة، وذلك لتمويل 

التدابير المتخذة للتخفيف من آثار كوفيد- 19. ولذا، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي 
إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020. كذلك، أنشأت الحكومة 

صندوقًا خاصًا لدعم قطاع السياحة الذي يساهم بنسبة 12 في المائة في الناتج 
المحلي اإلجمالي وبنسبة 10 في المائة في التشغيل. وفي أيار/مايو 2020، وافق 

صندوق النقد الدولي على طلٍب من مصر للحصول على مساعدات بقيمة 2.77 مليار 
دوالر استجابة لكوفيد- 19 ودعمًا للفئات األشد تعرضًا للخطر والقطاعات االقتصادية 

األكثر تضررًا، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وفي المغرب، انخفضت اإليرادات الحكومية بنسبة 5 في المائة في عام 2019 
والنفقات بنسبة 2 في المائة، مما أدى إلى اّتساع العجز المالي من 3.9 في المائة 

من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018 إلى 5.5 في المائة في عام 2019. ومن 
المتوقع أن يواصل هذا العجز اّتساعه في عام 2020 ليصل إلى 6.3 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي، نتيجًة لزيادة النفقات بنسبة 8 في المائة في عام 2020 

اًل ذاتيًا ومن تبّرعات معفاة  )الشكل 6.2(. وأنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا مموَّ
من الضرائب، الهدف منه دعم الهياكل األساسية الصحية ومساعدة الموظفين 

المتضررين من األزمة.

وفي تونس، زادت اإليرادات بنسبة 10 في المائة في عام 2019، ترافقها زيادة 
4.9 في  المالي من  النفقات، مما أدى إلى انخفاض العجز  المائة في  6 في  بنسبة 

3.9 في المائة عام 2019.  المائة من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2018 إلى 
 2018 المائة عام  76 في  المحلي اإلجمالي من  الناتج  إلى  الدين  وانخفضت نسبة 

المائة عام 2019. ومع ذلك، نتيجًة لتفشي كوفيد- 19، من المتوقع أن  إلى 73 في 
المائة  14 في  النفقات بنسبة  المائة، وأن تزداد  9 في  تنخفض اإليرادات بنسبة 

 عجز مالي بقدر 7 في المائة 
في عام 2020

األردن

 عجز مالي بقدر 12 في المائة 
في عام 2020

لبنان

 عجز مالي بقدر 18 في المائة 
في عام 2020

الجزائر

 عجز مالي بقدر 7.8 في المائة 
في عام 2020

مصر
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يرتفع  أن  المتوقع  من  وبالتالي،  للجائحة.  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  من  للحد 

2020. وأنشأت  المحلي اإلجمالي عام  الناتج  المائة من  6.8 في  المالي إلى  العجز 

الجائحة، وُخصصت  آثار  من  التخفيف  إلى  الرامي  اإلنفاق  لتغطية  الحكومة صندوقًا 

نيسان/أبريل  الصندوق4. وفي  لهذا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  المائة من  2 في  نسبة 

745 مليون  الدولي على قرض مساعدات طارئة بقيمة  النقد  2020، وافق صندوق 

المالية  على  الضغط  من  وتخفيفًا  لكوفيد- 19  التونسية  لالستجابة  دعمًا  دوالر 

للبلد. العامة 

الشكل 6.2 األوضاع المالية للبلدان العربية المتوسطة الدخل، 2017-2021 )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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دال. البلدان العربية المتأثرة بالصراع
من المتوّقع أن تشهد اقتصادات البلدان المتأثرة بالصراع، التي تعيش 

اضطرابات مستمرة، انكماشًا بنسبة 4.2 في المائة عام 2020، وأن تنتعش بنسبة 
3.1 في المائة عام 2021 )انكماش نسبته 7.9 في المائة عام 2020 يليه نمو 

نسبته 3.9 في المائة عام 2021، بحسب السيناريو المتشائم(، بعد نمو اقتصادي 
متواضع نسبته 1.4 في المائة عام 2019. وقبل تفّشي الجائحة، كان من المتوقع 

أن تنمو اقتصادات البلدان المتضررة من الصراعات بنسبة 4.5 في المائة عام 
2020 و5.2 في المائة عام 2021.

ومن المتوقع أن يكون لهبوط أسعار النفط واالضطرابات االجتماعية في عام 
2020 أثٌر شديد على االقتصاد العراقي، الذي ُيتوقع أن ينكمش بنسبة 4.7 في 

المائة عام 2020 قبل أن ينتعش مجددًا بنسبة 4.2 في المائة عام 2021 )انكماش 
نسبته 8.8 في المائة عام 2020 يليه نمو نسبته 5.2 في المائة عام 2021، بحسب 
السيناريو المتشائم(. وفي عام 2019، استفاد العراق من زيادة إنتاج النفط الخام 
)بنسبة وصلت إلى 6.3 في المائة( وانتعاش النشاط االقتصادي غير النفطي، مما 

  عجز مالي بقدر 6.3 في المائة
في عام 2020

المغرب

  عجز مالي بقدر 6.8 في المائة
في عام 2020

تونس
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أدى إلى نمو اقتصادي قدره 3.2 في المائة عام 2019. وقبل تفشي الجائحة، كان 
من المتوقع أن يستمر هذا االتجاه في عاَمي 2020 و2021، وأن يبلغ معدل النمو 

4.8 و5.8 في المائة، على التوالي.

قبل الجائحة، كان من المتوقع أن تحقق الجمهورية العربية السورية نموًا 
بمعدل 3.7 في المائة عام 2020 و3.3 في المائة عام 2021. غير أّن هذه 

التوقعات تأّثرت بفعل تفشي الجائحة، وتشير التقديرات المنّقحة اآلن إلى أّن 
االقتصاد سينكمش بنسبة 2.2 في المائة في عام 2020 قبل أن يحقق انتعاشًا 
بسيطًا بنسبة 1.6 في المائة في عام 2021 )انكماش قدره 4.1 في المائة عام 
2020 يليه نمو قدره 1.6 في المائة عام 2021، بحسب السيناريو المتشائم(. 

في عام 2019، شهدت أنحاء كثيرة من البلد وضعًا أمنيًا مستقرًا نسبيًا، وزيادة 
في أنشطة إعادة اإلعمار، وعودة تدريجية للنشاط في بعض القطاعات، مثل 

الزراعة والخدمات. ونما االقتصاد بمعدل 5.8 في المائة عام 2019.

وفي ضوء التوّقعات بأاّل يصل الصراع إلى نهايته في ليبيا عام 2020، ُيتوقع أن 
يتقلص الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1.5 في المائة عام 2020 )2.8 في المائة 
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بحسب السيناريو المتشائم(، في حين كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.5 
في المائة تقريبًا، وذلك قبل انتشار الجائحة وتدهور أسعار النفط. ومن المتوقع 

حدوث انتعاش في عام 2021 مع بلوغ معدل النمو 3.1 في المائة عام 2021 
)انكماش نسبته 3.8 في المائة بحسب السيناريو المتشائم(. في عام 2019، 

سّجل االقتصاد انكماشًا حادًا بنسبة 7.8 في المائة نتيجًة الحتدام الصراع وعدم 
التوصل إلى اتفاق بين األطراف المتحاربة.

في اليمن، ال يزال االقتصاد يعاني من تجّزؤ المؤسسات الوطنية والصراعات 
المسلحة التي طال أمدها. وفي عام 2020، من المتوقع أن ينكمش االقتصاد 

بنسبة 6.2 في المائة )انكماش قدره 11.6 في المائة بحسب السيناريو المتشائم، 
مقابل 3.6 في المائة قبل كوفيد- 19(، وبنسبة 0.3 في المائة عام 2021 )انكماش 

قدره 0.4 في المائة بحسب السيناريو المتشائم(. وفي عام 2019، حقق النمو 
االقتصادي ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.7 في المائة، كنتيجة مباشرة للمساعدة 

المقدمة لميزان المدفوعات من المملكة العربية السعودية، وبفعل االنتعاش 
التدريجي في إنتاج النفط والغاز.

وفي دولة فلسطين، من المتوّقع أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
5.5 في المائة عام 2020 )انكماش قدره 10.3 في المائة بحسب السيناريو 

المتشائم(، وذلك نتيجًة آلثار كوفيد- 19 على المانحين، وفي ضوء الشكوك إزاء 
حّل الخالف بين السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية بشأن إيرادات التخليص. 

وقبل انتشار الجائحة، كان من المتوقع للنمو االقتصادي أن يبلغ 2.6 في المائة 
في عامي 2020 و2021. ومن المتوقع أن تظهر عالمات للتحسن في االقتصاد 

الفلسطيني في عام 2021، مع نمو بنسبة 3.1 في المائة تحت سيناريو األساس 
و3.8 تحت السيناريو المتشائم، مع بدء اقتصادات البلدان المانحة في االنتعاش 
واستئناف تدفقات المعونة. وفي عام 2019، نما االقتصاد بمعدل 1.5 في المائة، 

وكان السبب الرئيسي لبطء نموه القيود المفروضة على األعمال التجارية 
وتدفق رؤوس األموال والتنقل في ظل االحتالل اإلسرائيلي وانخفاض 

المساعدات. مستويات 

تتشابه تداعيات المشاكل التي يتناولها السيناريو المتشائم على البلدان العربية 
المتأثرة بالصراع، إذ ستتضاعف الخسارة المتوقعة في الناتج المحلي اإلجمالي 

من 4.2 في المائة إلى 7.9 في المائة، مع وقوع أشد اآلثار على دولة فلسطين 
واليمن. وعلى الرغم من أن تعديل التوقعات لعام 2021 بعض الشيء تحت 

السيناريو المتشائم، فهذا ال يعوض عن الركود الكبير في عام 2020. ومن المتوقع 
أن تصل معدالت التضخم في البلدان المتأثرة بالصراع إلى 8.8 في المائة، في 

المتوسط، في عام 2020 وأن تنخفض قلياًل إلى 8.1 في المائة في عام 2021، مع 
فوارق كبيرة بين البلدان. ومن المتوقع استمرار التضخم المفرط في الجمهورية 

العربية السورية وليبيا واليمن في عام 2020. وبين عامي 2019 و2020، من 
المتوقع أن يرتفع معدل التضخم من 11 إلى 15.4 في المائة في ليبيا، ومن 13.6 
إلى 26.6 في المائة في الجمهورية العربية السورية، ومن 13.4 إلى 21 في المائة 

في اليمن. وسيشهد كل من دولة فلسطين والعراق ارتفاعًا طفيفًا في معدل 
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التضخم، ولكنه سيظل ضمن مستويات منخفضة، فيبلغ 1.6 في دولة فلسطين، 
و1.8 في المائة في العراق.

ومع عودة إنتاج النفط في ليبيا في عام 2017 وفي العراق في عام 2018، 
رة صافية منذ عام 2017. وفي عام  أصبحت الدول العربية المتأثرة بالنزاع مصدِّ

2019، بلغت قيمة إجمالي صادراتها 108 مليارات دوالر مقابل 75 مليار دوالر 
من الواردات. وفي عام 2019، بلغت الصادرات من العراق نحو 86 مليار دوالر 

والواردات نحو 39 مليار دوالر، في حين بلغت الصادرات من ليبيا 20 مليار دوالر 
وبلغت الواردات 10 مليارات دوالر.

وكانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للدول العربية المتأثرة بالصراع، وال سيما 
بالنسبة للمنتجات النفطية. وقد ذهب نحو 26 في المائة من الصادرات العراقية 

الشكل 7.2 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في البلدان العربية المتأثرة بالصراع، 2021-2017
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و19 في المائة من الصادرات الليبية إلى الصين. وتصدر الجمهورية العربية 
السورية ودولة فلسطين واليمن، بصفة رئيسية، إلى بلدان عربية أخرى، وال سيما 

البلدان المجاورة والمملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الصادرات المنتجات 
الزراعية والغذائية. وتستورد جميع الدول العربية المتأثرة بالصراع من الصين 

وتركيا بالدرجة األولى.

ويؤثر الصراع المستمر على التوازن الخارجي ألنه يقلل الثقة في األعمال 
التجارية ويعطل تدفق االستثمار األجنبي المباشر. وتؤدي التحويالت والمعونة 

األجنبية دورًا رئيسيًا في تمويل الواردات وفي توفير االحتياطيات األجنبية. 
ومن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط في عام 2020 إلى تحسين الموازين 

التجارية للجمهورية العربية السورية واليمن، حيث ستنخفض تكلفة وارداتها 
بشكل كبير. ولكن هذا لن يشكل إال انفراجًا قصير األجل، ألن الركود االقتصادي 

العالمي ستكون له تداعيات على تزايد معدالت البطالة المحلية وتدفق 
التحويالت المالية، وسيسهم في ارتفاع مستويات الديون. ومن المرجح أن 

تكون لهذه العوامل تداعيات طويلة األجل.

وقد أثرت االضطرابات االجتماعية في العراق في عام 2019 على التجارة، 
وال سيما الصادرات السلعية. وانخفض الفائض التجاري من 36 مليار 
دوالر في عام 2018 إلى 17 مليار دوالر في عام 2019. كما تبين هذا 
االنخفاض في رصيد الحساب الجاري، الذي تدهور من فائض بنسبة 

5.2 في المائة إلى عجز بنسبة 7.1 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي بين عامي 2018 و2019. ومن المرجح أن يتحسن الوضع 

في الفترة 2020-2021، شريطة استقرار الوضع األمني، وانتعاش 
االقتصاد العالمي، واستئناف الطلب على صادرات النفط.

وفي دولة فلسطين، انخفض عجز الحساب الجاري من 1.7 مليار دوالر 
في عام 2018 إلى 1.4 مليار دوالر في عام 2019. ولكل من تدفق 

المعونة األجنبية والتحويالت دور هام في تمويل القطاع الخارجي. 
وفي عام 2019، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 9.3 في المائة، في 

حين بلغ العجز التجاري 37.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

وفي ليبيا، استمر إنتاج النفط المتزايد منذ عام 2017 في تأثيره اإليجابي 
على الميزان التجاري، الذي سجل فائضًا بنسبة 6.7 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2019. ولكن ُيرجح لهذا الوضع أن يتغير في عام 2020، حيث 
سيؤثر االنخفاض الحاد في أسعار النفط وفي الطلب العالمي سلبًا على عائدات 

الصادرات، ما سيولد عجزًا تجاريًا بنسبة 5.8 في المائة. ومن المرجح أن يؤثر هذا 
ع أن يسجل عجزًا بنسبة 6.3 في المائة من  العجز على الحساب الجاري، الذي ُيَتَوقَّ

الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020.

وليس لدى البلدان العربية المتأثرة بالنزاع سوى إمكانات محدودة للتصدي 
للجائحة وللتعامل مع التداعيات المالية لإلغالق العام. حتى منتصف حزيران/
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غ عنها في هذه البلدان، باستثناء  يونيو 2020، كان عدد حاالت كوفيد- 19 المبلَّ
غ عنها في البلدان العربية األخرى.  العراق، أقل بكثير من عدد الحاالت المبلَّ

ولذلك انصب تركيزها على الوقاية من الفيروس واحتوائه، ال لمعالجة تداعياته 
االقتصادية. وقد خصصت الحكومات، في البلدان المتأثرة بالصراع، أموااًل لتعزيز 

القطاع الصحي أو تخطط لزيادة إنفاقها الصحي. وهناك، مثاًل، مداوالت بين العراق 
والمنظمات الدولية المعنية للحصول على المعدات الطبية الالزمة لعالج الفيروس.

وقد أدى االنخفاض غير المسبوق في أسعار النفط في عام 2020 إلى فرض ضغوط 
إضافية على المالية العامة للعراق وليبيا، فتفاقم عجزهما المالي وازدادت ديونهما. 

وفي العراق، تحّول الميزان المالي من فائض في عام 2018 إلى عجز في عام 
ح أن يرتفع هذا العجز من 3.3 في المائة إلى 4.7 في المائة من  2019. ومن المرجَّ

الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي 2019 و2020، ثم أن ينخفض إلى 0.4 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021 مع تزايد الطلب العالمي على النفط. 

وفي ليبيا، ساهم تزايد إنتاج النفط في التخلص من جزء من العجز الحكومي في 
عام 2019، فانخفض العجز من 9.4 في المائة في عام 2018 إلى 6.9 في المائة في 

عام 2019.

الشكل 8.2 الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في البلدان المتأثرة بالصراع، 2017-2021 )كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي(

-160

-120

-80

-40

0

40

-220
-180
-140
-100
-60
-20
20
60

2017 2018 2019 2020 2021

العراق

(مقياس اليسار)الصادرات من السلع والخدمات 

(مقياس اليسار)الواردات من السلع والخدمات 

(نمقياس اليمي)الميزان التجاري للسلع والخدمات 
(مقياس اليمين)رصيد الحساب الجاري 

-160

-120

-80

-40

0

40

-220
-180
-140
-100
-60
-20
20
60

2017 2018 2019 2020 2021

ليبيا

(مقياس اليسار)الصادرات من السلع والخدمات 

(مقياس اليسار)الواردات من السلع والخدمات 

(مقياس اليمين)الميزان التجاري للسلع والخدمات 

(مقياس اليمين)رصيد الحساب الجاري 

-160

-120

-80

-40

0

40

-220
-180
-140
-100
-60
-20
20
60

2017 2018 2019 2020 2021

دولة فلسطين

(مقياس اليسار)الصادرات من السلع والخدمات 

(مقياس اليسار)الواردات من السلع والخدمات 

(مقياس اليمين)الميزان التجاري للسلع والخدمات 

(مقياس اليمين)رصيد الحساب الجاري 

 DESA, World Economic Situation and Prospects as of mid-2020, World المصادر: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مصادر إحصائية وطنية؛
Economic Situation and Prospects 2020؛ بوابة المعلومات اإلحصائية لإلسكوا.
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ومن المرجح أن تزيد حكومة الجمهورية العربية السورية من اإلنفاق على أنشطة 
إعادة اإلعمار. ويرجح أن يصل العجز إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي 

اإلجمالي في عام 2020، ثم إلى 9.1 في المائة في عام 2021.

الشكل 9.2 األوضاع المالية للبلدان العربية المتأثرة بالصراع )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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مالحظة: ما من نتائج للجمهورية العربية السورية واليمن نظرًا إلى عدم توفر أي بيانات بشأنهما.



لقد كانت البلدان العربية المتأثرة بالصراع مثقلة بأزمات صحية واقتصادية حتى قبل تفشي جائحة كوفيد- 19، وذلك من جراء النزاعات 
المديدة واالحتالل. وقد تجنبت هذه البلدان، التي كانت معزولة إلى حد كبير عن حركة السفر الدولي، وطأة الفيروس في البداية، بينما 

كانت بلدان كثيرة في جميع أنحاء العالم تحت إغالق تام. غير أن عدد الحاالت تزايد بشكل حاد خالل ربيع وصيف عام 2020، وال سيما في 
الجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، والعراق، وليبيا.

وتمثل الجائحة تهديدًا كبيرًا للبلدان المتأثرة بالصراع التي كانت تعاني أصاًل من أزمات إنسانية هي من بين األسوأ في العالم. وفي 
كانون الثاني/يناير 2020، كان نحو 80 في المائة من سكان اليمن )24.1 مليون نسمة( بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما كان 11.1 

مليون سوري و4.1 مليون عراقي و2.4 مليون فلسطيني و900,000 ليبي بحاجة إلى معونة طارئة. وكانت ُنُظم الرعاية الصحية توشك 
على االنهيار حتى قبل تفشي المرض. وتعاني بعض هذه البلدان من انخفاض كثافة األطباء )الجمهورية العربية السورية والعراق( بعد أن 
هاجر عدد كبير منهم، ومن تدمير البنية التحتية الصحية )الجمهورية العربية السورية واليمن(، ومن االحتالل والحصار )دولة فلسطين(. 

وقد فاقمت الجائحة من محنة أولئك الذين وقعوا في براثن األزمات اإلنسانية، كما تدهورت األحوال المعيشية لالجئين والنازحين 
داخليًا بشكل ملحوظ في األشهر األخيرة. ويواجه قطاع الصحة تحديات متزايدة، كما أن ضمان األمن المائي بات ضرورة ملحة بدرجة 

أكبر من أي وقت مضى.

وقد ضربت الجائحة البلدان المتأثرة بالصراع في وقت كانت تعاني فيه أصاًل من سلسلة من التحديات الهيكلية، تشمل: تآكل اإلمكانات 
االجتماعية والمؤسسية، والحكم الفاسد والمجزأ، والكوارث الواسعة النطاق الناجمة عن أزمة المناخ، وعدم المساواة والحرمان االجتماعي 

واالقتصادي. وباإلضافة إلى أزمات إنسانية وأزمات في الخدمات العامة، ساءت الحالة االقتصادية في هذه البلدان في األشهر األخيرة، 
حيث أطلق الوباء العنان ألزمة اقتصادية عالمية ال مثيل لها منذ الكساد الكبير.

وفي غياب السالم، ما ثمة أمل في الحد من آثار الجائحة في األجل القصير، ناهيك عن »إعادة البناء على نحو أفضل«. وللمجتمع الدولي 
دور سياسي، إذ يمكنه استخدام نفوذه لحث وإقناع األطراف الفاعلة في الصراع على االستجابة لدعوة األمين العام لألمم المتحدة في 

آذار/مارس 2020 إلى هدنة إنسانية عالمية تساعد على تخفيف حدة األزمات اإلنسانية، على أمل أن تهيئ الهدنة فرصة لحل سياسي 
مستدام للصراعات الجارية، ال سيما وأن مجلس األمن أيد هذه الدعوة في القرار 2532 )2020( الصادر في 1 تموز/يوليو 2020.

ويتطلب حل الصراعات ومكافحة الجائحة تحركات عالمية وإقليمية ومحلية سريعة ومنسقة. وبدون تدخل متضافر على هذه المستويات 
الثالثة، سيستمر العنف وستتسع رقعة انتشار الوباء، فتتآكل إمكانات الحوكمة، وتتدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية في البلدان 

العربية المتأثرة بالصراع. ومع تزايد تعقيد األزمة، ستتفاقم مخاطر العنف، وتمتد آثاره إلى البلدان المجاورة، ما سيقوض القدرة على 
ر المناخ، وندرة المياه، وانعدام األمن الغذائي. وباإلضافة إلى ذلك، فال بد من بناء هياكل الحوكمة المحلية  مواجهة مخاطر أخرى مثل تغيُّ

والوطنية القادرة على تخفيف الصدمات بمختلف أنواعها، مثل األوبئة والعنف والمصاعب االجتماعية واالقتصادية، فهي إحدى ركائز 
المصالحة المستدامة وإرساء السالم.

 ”ESCWA, ”COVID-19, conflict, and risks in the Arab Region: The need to end hostilities and invest in peace  :المصدر
)يصدر قريبًا(.

اإلطار 3.2 جائحة كوفيد- 19 والصراع والمخاطر
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هاء. أقل البلدان العربية نموًا
تواجه أقل البلدان العربية نموًا تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت 

بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وقبل الجائحة، كان من المتوقع القتصادات أقل 
البلدان العربية نموًا أن تنمو بمعدل 0.8 في المائة في عام 2020، وبمعدل 1.6 في 

المائة في عام 2021. ولكن التوقعات، بعد تعديلها، تشير إلى اتجاه غير مؤات. 
فمن المتوقع أن ينكمش النمو االقتصادي بنسبة 3 في المائة في المتوسط في عام 

2020 )ويبلغ االنكماش -5.5 في المائة تحت السيناريو المتشائم( قبل أن يستقر 
في عام 2021. وفي عام 2019، شهد االقتصاد انكماشًا بمتوسط نسبته 0.6 في 

المائة، في ثاني سنة على التوالي من النمو السلبي، وُيعزى ذلك إلى حد كبير إلى 
التباطؤ االقتصادي في السودان، الذي ُيَعدُّ أكبر اقتصاد في هذه المجموعة من 

البلدان. وقد انكمش االقتصاد السوداني في عام 2019 بما نسبته حوالي 2.5 
في المائة. وقد أدى عدم اليقين السياسي في البلد إلى انكماش النمو في قطاع 

الخدمات، وتراُجع االستثمارات في قطاعي العقارات واألعمال التجارية، في حين 
عانت الزراعة من نقص في المدخالت، وال سيما الوقود. ومن المتوقع أن يشهد 

عام 2020 مزيدًا من االنكماش في الناتج المحلي اإلجمالي، بنسبة 3.3 في المائة 
)ويصل االنكماش إلى -6.2 في المائة تحت السيناريو المتشائم(، قبل أن يركد في 
عام 2021 بسبب الحالة السياسية، وانخفاض الطلب المحلي، وضعف استثمارات 

القطاع الخاص.

جيبوتي هي البلد الوحيد من بين أقل البلدان العربية نموًا الذي يتوقع له أن 
يشهد نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في عام 2020 )بمعدل 2 في المائة تحت سيناريو 

خط األساس(، ولكن بمعدل أبطأ مما كان عليه في عام 2019. وتحت السيناريو 
المتشائم، تشير التصورات إلى انكماش طفيف لالقتصاد في جيبوتي، وذلك 

بنسبة 0.1 في المائة. وقد كان أداء جيبوتي جيدًا في عام 2019، إذ استقر نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي عند 6.8 في المائة نتيجة الستفادة البلد من إنشاء منطقة 

للتجارة الحرة، ومحطة لتحلية المياه، وبنية تحتية للطرق. وكان من المتوقع 
تحقيق معدل مماثل في عام 2020 وبعده قبل أزمة الجائحة. وكان تأثير الجائحة 

معتداًل على جزر القمر، فبلغت الخسارة في عام 2020 ما نسبته 0.5 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي، و2 في المائة من النمو المتوقع لعام 2021 )انكماش 

بنسبة 0.9 في المائة، يليه نمو بنسبة 2.5 في المائة تحت السيناريو المتشائم(. 
وكان زخم الزيادة في النمو االقتصادي قد تباطأ في عام 2019 بسبب تراُجٍع في 

قطاعي الزراعة والبنية التحتية، فبلغ معدل النمو االقتصادي 2.5 في المائة في 
عام 2019، مقارنة بنسبة 2.8 في المائة في عام 2018.

وكانت البيئة االقتصادية مستقرة نسبيًا في الصومال وموريتانيا. وتشير 
التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي في موريتانيا بلغ ما نسبته 5.1 في 
المائة في عام 2019، بعد أن كان 3 في المائة في عام 2018، وذلك نتيجة لتطوير 

قطاع التعدين وازدياد الصادرات من قطاع صيد األسماك. وقد أثرت الجائحة 
على التوقعات، فأشارت إلى انكماش في االقتصاد بنسبة 1.2 في المائة في عام 

2020، يليه نمو بنسبة 3.1 في المائة في عام 2021 )انكماش بنسبة 2.2 في المائة 
في عام 2020، يليه نمو بنسبة 3.8 في المائة في عام 2021 تحت السيناريو 

  معدل نمو بقدر 2 في المائة
في عام 2020

 انكماش بنسبة 0.5 في المائة في عام
 2020 تعاٍف بنسبة 2 في المائة في

عام 2021

جيبوتي

 جزر القمر



مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

كان الناتج المحلي اإلجمالي في السودان، وحتى قبل الفيضان، قد شهد انخفاضًا حادًا يقارب نصف قيمته، من 66.4 مليار دوالر في عام 2011 
إلى 33.68 مليار دوالر في عام 2019. ونتيجة لتدابير اإلغالق المتصلة بجائحة كوفيد19-، من المرجح وقوع انكماش إضافي بنسبة 3.3 في 

المائة في عام 2020، بعد خسارة بنسبة 2.5 في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019. وهذه الخسارة في النمو تحرم البلد من 
دخل هو في أشد الحاجة إليه، ما يضطره إلى اللجوء إلى االقتراض، على الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي وصلت إلى 

لها، فبلغت 212 في المائة، ما يجعل السودان من أكثر البلدان مديونية في العالم. وبسبب االختالل الهيكلي في الميزان  مستويات ال يمكن تحمُّ
التجاري، تواصل الصادرات تراُجعها بمعدل 10 في المائة سنويًا منذ عام 2013، وتنخفض الواردات بما متوسطه 8 في المائة سنويًا.

اإلطار 4.2 جائحة كوفيد- 19 والصراع والمخاطر

 Map 1: ”Sudan, flood situation“, Emergency Response Coordination Centre )ERCC( – DG ECHO Daily Map, 29 August 2019; Map 2: :المصادر
ERCC( – DG ECHO Daily Map, 21 August 2020( Greater Horn of Africa, floods“, Emergency Response Coordination Centre”.)يصدر قريبًا(.

الخريطة 2: 21 آب/أغسطس 2020الخريطة 1: 29 آب/أغسطس 2019

المتشائم(. وسجلت الصومال تزايدًا في معدل النمو، من 3.1 في المائة في عام 
2018 إلى قرابة 3.5 في المائة في عام 2019. ومن المتوقع أن ينكمش االقتصاد 

بنسبة 1 في المائة في عام 2020 قبل أن يتعافى بنسبة 2 في المائة في عام 2021 
)انكماش بنسبة 1.9 في المائة في عام 2020، يليه نمو بنسبة 2.5 في المائة في 

عام 2021 تحت السيناريو المتشائم(. ولكن الفوارق األكبر بين التوقعات وفقًا 
لسيناريو خط األساس، وتلك تحت السيناريو المتشائم، كانت في السودان، حيث 
سُيفضي عام من الركود في 2019 إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من 

6 في المائة. وسيعدل هذا اإلسقاط نزواًل نتيجة للفيضانات المدمرة التي اجتاحت 
السودان في أيلول/سبتمبر 2020 )اإلطار 4.2(.

وال يزال التضخم تحت السيطرة في جميع أقل البلدان العربية نموًا، باستثناء 
السودان. وفي عام 2019، تراوحت المعدالت بين 1.3 في المائة في الصومال 
و5.4 في المائة في موريتانيا، ومن المتوقع أن تستقر أو أن ترتفع قلياًل خالل 

الفترة 2020-2021. وأما السودان، فُيتوقع استمرار التضخم المفرط فيه، لتصل 

 انكماش بنسبة 1.2 في المائة 
 في عام 2020  تعاٍف بنسبة 

3.1 في المائة في عام 2021

موريتانيا

 انكماش بنسبة 0.5 في المائة 
 في عام 2020 تعاٍف بنسبة 

2 في المائة في عام 2021

الصومال

59

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ECDM_20190829_Sudan_Flood.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ECDM_20200821_East-Africa_Floods.pdf
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وقد أصابت آثار الفيضانات أكثر من 650,000 شخص حتى اآلن، ودمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 125,000 منزل، وأدت إلى مقتل 39 
ضحية في 17 والية من واليات البلد، البالغ عددها 18، ما دفع الحكومة إلى إعالن حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر. وتؤثر الفيضانات على 

زراعة الكفاف والمحاصيل التجارية واألمن الغذائي لنحو 8.1 مليون شخص، منهم 2.7 مليون نازح والجئ من جنوب السودان. ولم تقتصر 
األضرار على قطاعي الزراعة والمياه، بل طالت أيضًا 2,671 مرفقًا صحيًا، ما قّوض إلى حد كبير القدرة على االستجابة لالحتياجات الطارئة، 

وأضاف إلى الضغوط التي تثقل بها الجائحة القطاع الصحي أصاًل. واسُتخدمت المدارس كمالجئ مؤقتة لألسر النازحة، غير أنها بلغت 
أقصى طاقاتها االستيعابية.

ومن المتوقع أن تصل معدالت الفقر إلى 53.4 في المائة في عام 2020 لترتفع إلى 55.6 في المائة في عام 2021، وذلك من جراء انخفاض 
القوة الشرائية، الناجم بدوره عن ارتفاع معدالت التضخم التي بلغت 136 في المائة في عام 2020 لتقوض القوة الشرائية حتى للذين ال 

تزال لديهم مصادر للدخل في البلد، ولتؤثر على ُسُبل عيش عشرات الماليين من السودانيين. وإذا لم يتحول االقتصاد عن منحى التباطؤ، 
ر  ستتأثر فرص العمل واألجور الحقيقية وتدفقات التحويالت المالية التي انخفضت بالفعل بمقدار 500 مليون دوالر في عام 2020. وُيَقدَّ

المبلغ الالزم لسد فجوة الفقر بنحو 10.2 مليار دوالر. ومع بلوغ الفقر هذا المستوى والعمق، ال يمكن القضاء عليه من خالل عملية تضامنية 
محلية إلعادة توزيع الثروة. بل بات دعم المانحين الدوليين ضروريًا لتيسير االنتعاش في الوقت الحاضر وعلى األمد األبعد.

وستستمر فجوة عدم المساواة في االتساع، وسيقع األثر األشد على الفقراء، ليس فقط ألنهم أكثر عرضًة للفيضانات ولمخاطرها، بل أيضًا 
ألنهم يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على دخل غير مستقر متأتٍّ من الزراعة وصيد األسماك وغير ذلك من اإليرادات المرتبطة بالنظام اإليكولوجي. 

وبالنتيجة، فالموارد المتاحة لهم ضئيلة نسبة إلى غيرهم، كما أنهم ال يتلقون دعمًا كافيًا، ال من مجتمعاتهم، وال من النظام المالي، وال من 
شبكات األمان االجتماعي.

 Food and Agriculture Organization of the United Nations, ”Sudan revised humanitarian response Coronavirus disease :المصادر

.2019 )COVID-19(“ May – December 2020; and E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.10

المعدالت إلى 62.5 في المائة في عام 2020، ثم إلى 47.5 في المائة في عام 
2021. وقد فاقم تخفيض قيمة العملة في عام 2018، وكذلك القيود المفروضة 

على ميزان المدفوعات في السودان من األوضاع االجتماعية واالقتصادية. 
وأعقب ذلك تضخم مفرط بلغ 63.3 في المائة في عام 2018. واستمر التضخم 

المفرط في عام 2019، وأجج مظاهرات واضطرابات سياسية انتهت بتنحي 
الرئيس البشير.

وال تزال أقل البلدان العربية نموًا مستوردة صافية، حيث بلغت قيمة الصادرات 
السلعية 13 مليار دوالر والواردات 18 مليار دوالر في عام 2019. وتمثل 

الصادرات البينية نحو 52 في المائة من إجمالي الصادرات، مدفوعة بالدرجة 
رت ما قيمته 4.8 مليار دوالر إلى بلدان  األولى بصادرات السودان، التي صدَّ

عربية أخرى في عام 2019. واستحوذت الواردات من آسيا والمحيط الهادئ 
على 43 في المائة من إجمالي الواردات في عام 2019، وذلك، بالدرجة األولى 

إلى موريتانيا والصومال والسودان. وقد استوردت هذه البلدان مجتمعة ما 
قيمته 6.7 مليار دوالر في عام 2019. وفي العام نفسه، استحوذت بلدان عربية 

وأوروبية أخرى على نحو 48 في المائة من إجمالي الواردات.

http://www.fao.org/3/cb0211en/CB0211EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb0211en/CB0211EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb0211en/CB0211EN.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/impact-covid-19-money-metric-poverty-arab-countries-english_1.pdf
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الشكل 10.2 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في أقل البلدان العربية نموًا، 2021-2017
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 DESA, World Economic Situation and Prospects as of mid-2020, World المصادر: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مصادر إحصائية وطنية؛
Economic Situation and Prospects 2020؛ بوابة المعلومات اإلحصائية لإلسكوا.

وتعتمد أقل البلدان العربية نموًا اعتمادًا كبيرًا على الدعم الخارجي لمواجهة تحدياتها 
االجتماعية واالقتصادية، وال سيما القيود التي تواجه ميزان المدفوعات والقدرة 
ل الديون. وسجل حسابها الجاري الموحد عجزًا بنسبة 13.3 في المائة  على تحمُّ

في عام 2019. ومن المتوقع أن تتدهور التجارة بدرجة أكبر، فتخسر الصادرات ما 
متوسطه 11.1 في المائة في عام 2020، مع انخفاض ال يتجاوز 6.6 في المائة في 

الواردات. وسيكون التعافي بطيئًا في عام 2021، مع زيادة الصادرات بنسبة 7.2 في 
المائة وزيادة في الواردات بنسبة 5.6 في المائة.

وعلى صعيد البلدان، عانت جميع أقل البلدان العربية نموًا من عجز في الحساب الجاري 
والمبادالت التجارية في عام 2019. وشهدت جزر القمر وجيبوتي عجزًا تجاريًا كبيرًا 
في عام 2019، بلغ، على التوالي، 30.2 و21.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 

وفي موريتانيا والسودان، بلغ العجز حوالي 9.9 في المائة. وفي جزر القمر والسودان، 
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الشكل 11.2 الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في أقل البلدان العربية نموًا، 2017-2021 )كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي(

-40

-20

0

20

40

-60

-30

0

30

60

2017 2018 2019 2020 2021

جزر القمر
(مقياس اليسار)الصادرات من السلع والخدمات 
(مقياس اليسار)الواردات من السلع والخدمات 
(مقياس اليمين)الميزان التجاري للسلع والخدمات 
(مقياس اليمين)رصيد الحساب الجاري 

-40

-20

0

20

40

-60

-30

0

30

60

2017 2018 2019 2020 2021

جيبوتي
(مقياس اليسار)الصادرات من السلع والخدمات 
(مقياس اليسار)الواردات من السلع والخدمات 
(مقياس اليمين)الميزان التجاري للسلع والخدمات 
(مقياس اليمين)رصيد الحساب الجاري 

-40

-20

0

20

40

-60

-30

0

30

60

2017 2018 2019 2020 2021

موريتانيا
(مقياس اليسار)الصادرات من السلع والخدمات 
(مقياس اليسار)الواردات من السلع والخدمات 
(مقياس اليمين)الميزان التجاري للسلع والخدمات 
(مقياس اليمين)رصيد الحساب الجاري 

-40

-20

0

20

40

-60

-30

0

30

60

2017 2018 2019 2020 2021

السودان
(مقياس اليسار)الصادرات من السلع والخدمات 
(مقياس اليسار)الواردات من السلع والخدمات 
(مقياس اليمين)الميزان التجاري للسلع والخدمات 
(مقياس اليمين)رصيد الحساب الجاري 

 DESA, World Economic Situation and Prospects as of mid-2020, World المصادر: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مصادر إحصائية وطنية؛
Economic Situation and Prospects 2020؛ بوابة المعلومات اإلحصائية لإلسكوا.

مالحظة: ما من نتائج للصومال نظرًا إلى عدم توفر أي بيانات بشأنها.

من المتوقع أن ينخفض هذا العجز إلى 17.2 و2.2 في المائة على التوالي في عام 
2020 بسبب انخفاض الواردات. وسيكون لذلك أثر إيجابي على عجز الحساب 
الجاري، الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 4.7 في المائة في جزر القمر في عام 

2020. وسيسجل الحساب الجاري، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، فائضًا قدره 
1.4 في جيبوتي و1.2 في المائة في السودان. وستستفيد جزر القمر وجيبوتي من 
منح تخفيف أعباء الديون التي أتاحها صندوق النقد الدولي من خالل »الصندوق 
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الشكل 12.2 األوضاع المالية ألقل البلدان العربية نموًا، 2017-2021 )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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 DESA, World Economic Situation and Prospects as of mid-2020, World المصادر: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مصادر إحصائية وطنية؛
Economic Situation and Prospects 2020؛ بوابة المعلومات اإلحصائية لإلسكوا.

مالحظة: ما من نتائج للصومال نظرًا إلى عدم توفر أي بيانات بشأنها.

االئتماني الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون«، ومن مساعدات الطوارئ التي 
يقدمها صندوق النقد الدولي لدعم ميزان المدفوعات واإلنفاق الصحي )وذلك بقيمة 12 

مليون دوالر لجزر القمر و43 مليون دوالر لجيبوتي(. وحصلت موريتانيا على موافقة 
على تسهيل ائتماني قدره 130 مليون دوالر من صندوق النقد الدولي.

وتعاني أقل البلدان العربية نموًا كافة من قيود شديدة على الميزانية. وال تملك هذه 
البلدان إال حيزًا ماليًا محدودًا للتصدي النتشار جائحة كوفيد-19، ولمعالجة التداعيات 
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المالية المترتبة على تدابير اإلغالق المتصلة بالجائحة. وتركز سياساتها أساسًا على 
الوقاية واالحتواء، ال على التصدي للعواقب االقتصادية، فاكتفت حكوماتها بإعالنات 
ص قسم من المساعدة التي تلقتها جزر  عامة عن زيادة اإلنفاق على الصحة. وقد ُخصِّ

القمر وجيبوتي لزيادة اإلنفاق على قطاع الصحة لمكافحة الفيروس. كما تلقت جزر 
القمر مساعدات مالية بقيمة 12 مليون دوالر من صندوق النقد الدولي لمعالجة آثار 

اإلعصار الذي وقع في عام 2019.

وفي عام 2020، من المتوقع أن يتسع العجز المالي في جيبوتي والسودان، مع زيادة 
العجز من 2.8 في المائة إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في جيبوتي، 
ومن 1.7 إلى 8.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في السودان. وتعزى الزيادة 
الكبيرة في العجز في السودان إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وكذلك إلى زيادة 

النفقات بنسبة 125 في المائة في عام 2020، عالوة على أن اإليرادات لم ترتفع 
إال بنسبة 29 في المائة فقط. وسيشهد العجز المالي في جزر القمر تحسنًا طفيفًا، 

فيتقلص من 2 إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك نتيجة للمساعدة 
المالية التي تلقتها. ويبدو أن موريتانيا أقل تأثرًا بالجائحة، ويتوقع لميزانها المالي أن 
يسجل فائضًا طفيفًا، بنسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020. 

وقد أظهر هذا البلد قدرًا كبيرًا من المنعة إزاء الصدمات الخارجية، مع سيطرة على 
اإلنفاق العام وزيادة في إيرادات التعدين.
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واو. مالحظات ختامية
من المرجح أن ُيغِرق تفشي جائحة كوفيد-19 المنطقة العربية في ركود خالل عام 

رة للنفط، سيتسبب االنخفاض غير المسبوق ألسعار  2020. وفي البلدان المصدِّ
النفط، وصدمة العرض التي تزامنت معه، بتعميق الركود. في حين وقعت صدمة 

للطلب في سوق النفط بسبب عمليات اإلغالق في جميع أنحاء العالم وانقطاع 
سالسل اإلمداد واإلنتاج.

وعانت بلدان الدخل المتوسط من الركود الذي يؤثر على شركائها التجاريين، 
فتأثر الطلب على صادراتها، كما تضررت فيها قطاعات السياحة، وتعطلت تدفقات 

التحويالت المالية. ويؤثر الركود في البلدان المتقدمة النمو كذلك على البلدان 
العربية المتأثرة بالصراع وعلى أقل البلدان العربية نموًا من خالل تخفيض المساعدة 

اإلنمائية الرسمية.

يعتمد االنتعاش في عام 2021 إلى حد كبير على نجاح حزم التحفيز التي تعتمدها 
بلدان المنطقة، والتي تتجاوز قيمتها 180 مليار دوالر، وكذلك على االنتعاش 

االقتصادي للبلدان الشريكة وحزم التحفيز المعلنة فيها أيضًا.
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 التطورات االجتماعية3
وديناميات قضايا الجنسين

ألف. حالة المساواة بين الجنسين
لم تسجل مؤشرات المنطقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أي تقدم منذ عام 2018. 
ووفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 12020، ال تزال الفجوة بين الجنسين 

في المنطقة العربية عند 40.05 في المائة، وهي أعلى نسبة على الصعيد العالمي مقارنة 
بالمناطق األخرى. وهناك مخاوف من أن تؤدي األزمة الصحية الحالية إلى اتساع الفجوة 

بين الجنسين، فتؤدي إلى خسارة ما ُأحرز من تقدم. ويقسم التقرير العالمي للفجوة 
بين الجنسين لعام 2020 الفجوة إلى أربعة أبعاد موضوعية هي: الصحة والبقاء على 

قيد الحياة؛ والتحصيل العلمي؛ والمشاركة االقتصادية والفرص االقتصادية؛ والتمكين 
السياسي. وما سجلته مؤشرات المنطقة العربية ال يصل إلى المتوسط العالمي البالغ 32 

في المائة. تتصدر اإلمارات العربية المتحدة األداء في المنطقة، حيث تصنف في المرتبة 
120 من بين 153 دولة، تليها الكويت )المرتبة 122(، فتونس )المرتبة 124(. وترتيب 

البلدان العربية يسجل أدنى قدر من التباعد، فتتقارب نتائجها في أسفل سلم الترتيب. 
وسجلت الجمهورية العربية السورية )المرتبة 150( والعراق )المرتبة 152( واليمن )المرتبة 

153( أدنى المراتب بين 153 بلدًا على الدليل.

وتتباين البلدان العربية من حيث المؤشرات الفرعية، فيقترب معظمها من تحقيق 
المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة. وفي المتوسط، تعيش المرأة أكثر من 

الرجل في جميع البلدان العربية، باستثناء البحرين والكويت. والفجوة بين الجنسين في 
التعليم ضيقة، يقترب متوسطها من 1، ولكن مع فوارق كبيرة بين البلدان. وعلى سبيل 

المثال، ال تتجاوز، في اليمن، نسبة النساء الملّمات بالقراءة والكتابة 35 في المائة، مقارنة 
بنسبة 78 في المائة من الرجال. وفي المغرب وموريتانيا، ال يزال الفارق في نسبة اإللمام 
بالقراءة والكتابة بين الجنسين عند 20 في المائة تقريبًا. ومن الناحية اإلحصائية، يتبين 

من المؤشرات الفرعية المتعلقة بالتحصيل العلمي والصحة والبقاء على قيد الحياة أن 
المنطقة تسجل أداًء جيدًا. غير أن اتساع الفجوة بين الجنسين يعود إلى المؤشرين 

الفرعيين اآلخرين.

فدرجة المؤشر الفرعي للتمكين السياسي تقل عن 10 في المائة في المنطقة، وهي األسوأ 
بين جميع المناطق. ولدى ُعمان )المرتبة 150( واليمن )المرتبة 151( أدنى الدرجات على 

هذا المؤشر الفرعي، حيث تكاد المرأة تغيب تمامًا عن الساحة السياسية. وعلى الرغم 

الرسائل الرئيسية

في المنطقة العربية، وحتى قبل   
جائحة كوفيد19-، كانت الفجوة 

بين الجنسين في تزايد، مع عقبات 
داخلية تُحول دون معالجة أوجه 
عدم المساواة االجتماعية. وبعد 

وقوع الجائحة، باتت األزمات 
االجتماعية وتلك المتعلقة بقضايا 

الجنسين أعمق وأكثر تعقيدًا.

لقد طالت األعباء التي تسببت   
بها الجائحة النساء والالجئين 

والنازحين داخليًا والعمال 
المهاجرين بدرجة أكبر من غيرهم.

والفجوة بين الجنسين في المنطقة   
العربية هي األعلى في العالم، ويبلغ 

معدلها 40 في المائة. من المتوقع 
أن ترتفع معدالت الفقر بمقدار 3.2 

نقطة مئوية في عام 2020، إلى 
جانب زيادة بمقدار 1.2 نقطة مئوية 

في البطالة.

وتعرِّض هذه األزمة ما نسبته 31.4   
في المائة من مجموع القوى العاملة 

العربية، أي حوالي 39.8 مليون 
عامل، لمخاطر اقتصادية. وال يزال 

معدل مشاركة النساء في القوى 
العاملة هو األقل في العالم، فال 

يتجاوز 20.53 في المائة.
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الشكل 1.3 المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين حسب المنطقة في عام 2019
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مجموع الدرجات العالم

.World Economic Forum, 2019 المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى
مالحظة: ُرجحت نتائج المتوسطات اإلقليمية بعدد السكان، باالستناد إلى بيانات السكان المستَمّدة من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التي 

وضعها البنك الدولي.

من أن النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات العربية في تزايد، 
فهي ال تزال دون المتوسط العالمي. كما أن المؤشر الفرعي للمشاركة االقتصادية 

والفرص االقتصادية منخفٌض في المنطقة، مع تمييز منهجي ضد المرأة في سوق 
العمل. وفي المتوسط، يقل، في المنطقة، دخل المرأة عن دخل الرجل بنسبة 28 في 

المائة. وفي 16 بلدًا عربيًا، يشارك أقل من نصف النساء في سن العمل في القوى 
العاملة. وفي ست من هذه البلدان، تقل نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة عن 

20 في المائة.

وقد اعتمدت غالبية البلدان العربية برامج للضمان االجتماعي خالل العقد األخير، ولكن 
نطاق التغطية بهذه البرامج ال يزال منخفضًا، وال سيما بين النساء. ونتيجة النخفاض 
مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة، ارتفعت معدالت البطالة بينهن لتبلغ 19.96 
في المائة في عام 2019. ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بين الجنسين في البطالة في 

عام 22020.

ولطالما واجهت النساء في المنطقة أبعادًا متعددة من التمييز، ومع التحديات اإلضافية 
التي يفرضها الوباء، فهن يتحملن أعباًء عديدة على مختلف المستويات. وعلى غرار أي 

حالة إنسانية أخرى، ُيتوقع أن تتباين آثار الوباء على الرجال والنساء والفتيان والفتيات. 
فعلى سبيل المثال، ترتفع معدالت األمية بين النساء في المنطقة، إذ أشارت التقديرات، 

في عام 32018، إلى معدل 26 في المائة، ويؤثر ذلك على قدرتهن على الحصول على 
المعلومات عن الوباء أثناء عمليات اإلغالق، كما يعّسر الُسُبل المتاحة لهن من أجل طلب 

المساعدة. وهناك، في المنطقة، 84 مليون امرأة غير متصلة باإلنترنت وال تتوفر لها 
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 84 مليون امرأة غير متصلة
 باإلنترنت وال تتوفر 
 لها إمكانية الوصول 
إلى الهواتف المحمولة

%37 من النساء 
المتزوجات في 
منطقة شرق البحر 
األبيض المتوسط 
أفدن بأنهن تعرضن 
للعنف الجنسي أو البدني

تواجه الناجيات من 
العنف األسري 
مصاعب جّمة 
في التماس 
المساعدة، مع 
محدودية الخدمات 
المتاحة وقلة المعرفة بشأنها

إمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة. وستؤثر الجائحة بشكل غير متناسب على هؤالء 
النساء، ال سيما وأن بعض الوظائف ستستمر عن ُبعد أثناء عمليات اإلغالق هذه.

قبل الجائحة، أفاد ما نسبته 37 في المائة من النساء المتزوجات في منطقة شرق 
البحر األبيض المتوسط4 بأنهن تعرضن أو يتعرضن للعنف الجنسي أو البدني. ومع 

انتشار الجائحة، والخوف من العدوى، وانعدام األمن الغذائي، واإلجهاد االقتصادي، 
وإغالق المجتمعات المحلية، تفاقم العنف، وخاصة العنف القائم على نوع الجنس، 
مع عزلة النساء مع مرتكبي هذا العنف ضدهن أثناء عمليات اإلغالق. وقد أفادت 
»أبعاد«، وهي منظمة لبنانية غير حكومية، بزيادة بنسبة 50 في المائة خالل عام 
2020، مقارنة بعام 2019، في عدد المكالمات الهاتفية التي تلقاها خط المساعدة 

ل ثلث تلك المكالمات خالل شهر  الخاص بالمنظمة لإلبالغ عن العنف المنزلي، وُسجِّ
غ عنها في  آذار/مارس 2020. وُسجلت زيادة مماثلة في معدالت العنف المنزلي الُمبلَّ

إسبانيا وإيطاليا والصين وفرنسا. ومع انقطاع نساء كثيرات في المنطقة عن أسرهن 
وأصدقائهن، وعدم اتصالهن باإلنترنت والهواتف المحمولة، تفاقمت المخاطر التي 

تتعرض لها ضحايا العنف المنزلي. وتجتمع التحديات االقتصادية الكبيرة مع ظروف 
ل  العزل المفروض لتزيد من شدة الضغوط التي يتعرض لها األفراد واألسر، ولُتشكِّ

دافعًا إضافيًا نحو السلوك العنيف.

وال تجرم بلدان عربية عديدة االغتصاب الزوجي والعنف المنزلي، بل وقليلة هي 
بلدان المنطقة التي توّثق معدالت العنف القائم على نوع الجنس. وقد كان التماس 
المساعدة في حاالت العنف المنزلي صعبًا، حتى قبل األزمة، ولكن ُيتوقع أن تعّطل 

الجائحة، وبشدة، خدمات الوقاية من العنف واالستجابة له المنِقذة لألرواح، إذ 
تتعرض المؤسسات العامة وُنُظم القضاء والشرطة لضغوط كبيرة، وكثيرًا 

ما تواجه نقصًا في الموظفين وصعوبات في تنسيق خدماتها لتقديم 
الدعم الفعال للنساء والفتيات. ومن المرجح أن تفقد أعمال العنف 
ض اإلجراءات  أولويتها أثناء الجائحة، ما يعني إفالت الجناة، وَتعرُّ

القانونية للتأخير أو التعطيل. ونتيجة لهذا لوضع، تواجه الناجيات من 
العنف األسري مصاعب جّمة في التماس المساعدة، مع محدودية 
الخدمات المتاحة وقلة المعرفة بشأنها. وعالوة على ذلك، تواجه 
الخدمات االجتماعية، بصورة خاصة، مصاعب في الوصول إلى 

ضحايا العنف القائم على نوع الجنس في مناطق النزاع، مثل 
الجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، وليبيا، واليمن.

وقد أصيبت ُنُظم الرعاية الصحية، في جميع أنحاء العالم، 
بصدمة من جراء الجائحة وسياسات االحتواء التي 

اعُتِمدت للتصدي لها. وقد أصبح الحصول على الخدمات 
الصحية المعيارية أكثر صعوبة مع توجيه الموارد المالية 

والمرافق الصحية نحو احتواء األزمة. ويتبين ذلك من عدد 
ب انتشار  المالجئ المخصصة للنساء والفتيات التي إما ُأغلقت لتجنُّ
الفيروس، أو تحولت إلى مرافق صحية لعالج المصابين بكوفيد-19. 
ونتيجة لهذه العوامل، تتزايد صعوبة حصول النساء والفتيات على 

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في المنطقة.
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باء. الفقر وعدم المساواة
في 14 بلدًا تتوفر فيها بيانات عن الفقر، تشير التقديرات األولية إلى أن الجائحة قد 

ترفع من معدالت الفقر، من 29.2 في المائة كما كانت في عام 2019 إلى 32.4 في 
المائة في عام 2020، قبل أن تتراجع إلى 32.1 في المائة في عام 2021، ما يعني 
ازدياد العدد اإلجمالي للفقراء في هذه البلدان، من 101 مليون في عام 2019 إلى 
116 مليون في عام 20215. ويقيم الجزء األكبر من سكان المنطقة الفقراء )أكثر 

من 80 في المائة( في أربعة بلدان، هي: الجمهورية العربية السورية والسودان 
ومصر واليمن. وقد أثر التباطؤ االقتصادي سلبًا على فرص العمل واألجور الحقيقية 

وتدفق التحويالت المالية. وقد تشتد التداعيات على بعض الفئات المعرضة 
للمخاطر بدرجة خاصة، مثل النساء والشباب والعاملين في القطاع غير النظامي 

الذين ال يستطيعون الوصول إلى برامج الحماية االجتماعية والتأمين ضد البطالة.

وتستند التقديرات في الجدولين 1.3 و2.3 إلى توقعات النمو اعتبارًا من نيسان/
أبريل 2020، وإلى خطوط الفقر الوطنية غير القابلة للمقارنة التي قد ال تمثل بدقة 
تكاليف المعيشة الحالية. ومن األمثلة على ذلك لبنان، الذي عانى من صدمات نمو 

متعددة خالل العام الماضي، بما في ذلك انخفاض حاد في قيمة عملته وما نتج 
ث لنمو الدخل  عن ذلك من معدل تضخم بعدة أضعاف. ومع استخدام معدل محدَّ
القومي )حيث ُتبين نتائج أيار/مايو 2020 أنه تراجع، من -1.2 في المائة في عام 

2019، إلى -12.8 في المائة في عام 2020، قبل أن يعود إلى 2.3 في المائة في عام 
2021(، وخط وطني للفقر أكثر مالءمة يمثل تكلفة االحتياجات األساسية )8.5 
دوالر في اليوم بحسب معادل القوة الشرائية بالدوالر كما كان في عام 2011(، 

برزت تقديرات أكثر واقعية للفقر: 8.2 في المائة )أقل من 0.5 مليون إنسان( في 
عام 2019، ثم 23.4 في المائة )1.1 مليون إنسان( في عام 2020، و21.4 في المائة 

)مليون إنسان( في عام 20216.

وفي ضوء هذه التوقعات، باتت التدابير الرامية إلى 
معالجة الفقر في المنطقة العربية أكثر أهمية من 

أي وقت مضى. ولكن، من الضروري التأكيد على أن 
الجائحة إنما أبرزت اتجاهات كانت قائمة أصاًل للفقر. 

فالمنطقة العربية هي المنطقة النامية الوحيدة التي 
ارتفعت فيها معدالت الفقر، وعلى جميع وسائل القياس، 

خالل الفترة 2010-20187. ويعود ذلك، بالدرجة 
األولى، إلى الصراع والركود االقتصادي، 
بحيث أضحى الفقر تحديًا إنمائيًا كبيرًا 

ومتفاقمًا، ليست الجائحة سببه الرئيسي.

وللتصدي للفقر المتزايد، يمكن لبلدان الدخل 
المتوسط والمرتفع أن تستفيد من الثروة الكبيرة 

التي تتركز في أيدي عدد صغير من مواطنيها. ويقارن الجدول 3.3 بين األصول 
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الجدول 1.3  معدالت الفقر المتوقعة باستخدام خطوط الفقر الوطنية، 2018-2021 (بالنسبة المئوية(

2018201920202021البلد

17.719.623.222.2األردن

12.712.715.415.1تونس

3.13.14.04.2الجزائر

41.441.443.043.4جزر القمر

78.876.878.879.9الجمهورية العربية السورية

20.719.620.119.1جيبوتي

46.048.253.455.6السودان

18.017.923.222.4العراق

38.438.444.344.2دولة فلسطين

7.87.812.712.1لبنان )توقعات نيسان/أبريل 2020(

ثة في أيار/مايو 2020( 7.88.223.421.4لبنان )توقعات محدَّ

32.729.231.929.3مصر

3.12.33.33.6المغرب

30.928.931.631.8موريتانيا

73.673.779.080.3اليمن

30.029.232.432.1المنطقة العربية

.E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.8 ؛E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.10 :المصادر 
مالحظة: في لبنان، أدى تسارع تدهور أوضاع النمو والتضخم إلى ارتفاع في معدالت الفقر المتوقعة.

المقدرة ألغنى 10 في المائة من سكان البلدان من ناحية، وعمق الفقر في هذه البلدان 
في عام 2019. وفي بلدان الدخل المتوسط العربية، بما فيها لبنان، ال تتجاوز تكلفة 
سد فجوة الفقر نسبة تتراوح بين 1 و5 في المائة من ثروة الُعشر األغنى من سكان 
هذه البلدان. وبالمقابل، يتطلب سد الفجوة في أقل البلدان نموًا العربية نسبة أعلى 

من أصول العشر األغنى، بل لعلها تتجاوز قيمة هذه األصول8.

وفي هذه البلدان، تمّثل »االستجابات الوطنية على مستوى السياسات« التي 
اقترحتها اإلسكوا حاًل أقرب إلى الواقعية على األجل القصير. والحكومات العربية 
مدعوة إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي للبلدان المعرضة للمخاطر، 

مثل أقل البلدان العربية نموًا، وال سيما في أوقات األزمات. وينبغي للصندوق أن 
يستهدف السكان الفقراء والمعرضين للمخاطر، وأن يكفل االستجابة السريعة، 

وأن يوفر اإلغاثة أثناء حاالت نقص األغذية وحاالت الطوارئ الصحية وغيرها من 
الكوارث. ويتطلب نجاح الصندوق دعمًا كاماًل للمبادرة من بلدان مجلس التعاون 

الخليجي الغنية.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/wealth-distribution-poverty-impact-covid-19-lebanon-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/impact-covid-19-money-metric-poverty-arab-countries-english_1.pdf
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الجدول 2.3 عدد الفقراء على أساس نسبة الفقراء من مجموع عدد السكان، باستخدام خطوط الفقر الوطنية، بماليين 
السكان، 2021-2018

2018201920202021البلد
1.82.02.42.3األردن

1.51.51.81.8تونس

1.31.31.71.9الجزائر

0.30.40.40.4جزر القمر

13.313.113.814.6الجمهورية العربية السورية

0.20.20.20.2جيبوتي

19.220.623.425.0السودان

6.97.09.39.2العراق

1.81.82.12.2دولة فلسطين

0.50.50.90.8لبنان )توقعات نيسان/أبريل 2020(

ثة في أيار/مايو 2020( 0.50.51.11.0لبنان )توقعات محدَّ

32.129.332.630.6مصر

1.10.81.21.3المغرب

1.41.31.51.5موريتانيا

21.021.523.524.5اليمن

102.4101.4114.9116.3المنطقة العربية

.E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.8 ؛E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.10 :المصادر 
مالحظة: في لبنان، أدى تسارع تدهور أوضاع النمو والتضخم إلى ارتفاع في معدالت الفقر المتوقعة

الجدول 3.3 التكلفة على البلدان لسد فجوة الفقر وثروة الُعْشر األغنى

البلد
متوسط ثروة الُعشر 

األغنى وطنيًا، 
)2019$) 2019

البالغون ضمن 
الُعشر األغنى وطنيًا، 

2019 (باآلالف(

ثروة الُعشر األغنى 
في عام 2019 

(بماليين الدوالرات(

تكلفة سد فجوة 
الفقر في عام 2019 

(بماليين الدوالرات(

تكلفة سد فجوة الفقر كنسبة 
من ثروة الُعشر األغنى، 2019 

(بالنسبة المئوية(

898160.9 163551964 214األردن

695840.8 86811939 227تونس

1623620.2 2821 60698 342الجزائر

10.9 185735 1423 93979 705العراق

1513810.3 360421409 069لبنان

81.5 581952 5755 99831 771مصر

1981200.1 2777 84361 181المغرب

120.9 1950 440 14087 98652 285بلدان الدخل المتوسط

121114.8 3342427 734جزر القمر

756.5 13365 13966024 477الجمهورية العربية السورية

1494.5 1858089 685جيبوتي

8128.3 6559 2670 3047 258السودان

352915.8 14231354 521موريتانيا

819.0 47951 1050 32458 270اليمن

2535.3 72665 4615 15803 117أقل البلدان نموًا

382.6 1615 512 19702 77456 752المجموع

.E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.9 :المصادر

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/wealth-distribution-poverty-impact-covid-19-lebanon-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/impact-covid-19-money-metric-poverty-arab-countries-english_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/wealth-inequality-closing-poverty-gap-arab-countries-english_1.pdf
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تتأثر القوى العاملة في المنطقة العربية سلبًا بتداعيات الجائحة على طرائق العمل، 
وكذلك بتدابير اإلغالق التي تطال معظم القطاعات. وهذه األوضاع، مع ما يصحبها 
من انخفاض حاد في الناتج االقتصادي، توقع خسائر جسيمة باألعمال التجارية في 

مجموعة من القطاعات االقتصادية. وتتفاقم المخاطر في بعض القطاعات نتيجة لما 
تشهده المنطقة من التدهور الواقع والمتوقع في األنشطة االقتصادية. أفادت منظمة 

العمل الدولية بأن ماليين العمال باتوا عرضة للتسريح وفقدان الدخل، وال سيما العمال 
الذين ال تغطيهم برامج الحماية االجتماعية. وفي المنطقة العربية سيطال النصيب 

األوفى من انخفاض ساعات العمل وفقدان الوظائف القطاعات األكثر تأثرًا التي 
يعمل فيها 39.8 مليون إنسان9، أي ما يمثل 31.4 في المائة من القوى العاملة العربية. 

ويواجه هؤالء العمال اآلن انخفاضًا حادًا في الناتج االقتصادي، وخطرًا محدقًا بفقدان 
، في المنطقة العربية، نسبة العاملين في القطاعات المعرضة  وظائفهم. ورغم ذلك، تقلُّ

للخطر، البالغة 31.4 في المائة، عن المتوسط العالمي البالغ 37.5 في المائة، وهو المعدل 
قبل األخير مقارنة بالمناطق األخرى.

وقد صنفت منظمة العمل الدولية آثار الجائحة في الناتج االقتصادي من حيث القطاعات 
على الصعيد العالمي. والقطاعات األكثر تضررًا، التي تنطوي على أعلى المخاطر 

االقتصادية للعمال، هي: تجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع، والعقارات واألنشطة 
التجارية، وخدمات اإلقامة واألغذية. تشمل هذه القطاعات معظم المؤسسات المعرضة 

للخطر في المنطقة، وال سيما قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وتتركز نسبة 31.4 في 
المائة تقريبًا من عمالة المنطقة في هذه القطاعات التي تستخدم ماليين العمال ذوي 

المهارات المتدنية واألجور المنخفضة. وتشكل النساء ما متوسطه 12.58 في المائة من 
العاملين في هذه القطاعات10. إال أن النساء يشكلن ما نسبته 47.7 في المائة من العاملين 

في أنشطة الصحة والعمل االجتماعي في المنطقة العربية11، ما يعني أنهن على خط 
المواجهة في التصدي لجائحة كوفيد-19.

 المشاركة في القوى العاملة

في المنطقة العربية أدنى نسبة مشاركة في القوى العاملة في العالم. وُيعزى ذلك 
بالدرجة األولى إلى تدني مستوى مشاركة النساء في سوق العمل. ومشاركة المرأة 

ر بنسبة 20.53 في  في العمل في المنطقة العربية هي أدنى نسبة في العالم، وتقدَّ
المائة، أي أقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 47.66 في المائة. وبالمقابل، يبلغ 

جيم. ديناميات سوق العمل

البطالةالمشاركة في القوى العاملة
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متوسط معدل مشاركة الذكور 73.67 في المائة، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين 
الجنسين في المشاركة.

وتشمل التحديات التي تُحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة والحصول على 
وظائف أفضل: القيود على الحصول على الخدمات المالية، وانخفاض المرتبات، 

ومحدودية التنقل، والتحرش في األماكن العامة12. وفي بعض أقل البلدان العربية 
نموًا، تبلغ معدالت مشاركة الذكور في القوى العاملة خمسة أضعاف معدل اإلناث، 

والنساء خارج القوى العاملة هنَّ في الغالب ربات منازل، وفي حين أن معظم 
الرجال خارج القوى العاملة طالب. ولم يؤدِّ التناقص الكبير في فجوة التعليم بين 

الجنسين إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي بعض البلدان، أدى ارتفاع 
مستويات التعليم العالي بين النساء إلى زيادة البطالة بسبب عدم توفر الفرص 

أمام النساء المتعلمات. وهذه المفارقة هي نتيجة للعوامل الثقافية والمسؤوليات 
األسرية، والتمييز، وعدم توفر الفرص للمرأة في سوق العمل. وتتبين منها أهمية 
تطبيق َنهٍج ينطلق من األعلى إلى القاعدة لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين، 

ولكن ال يقل عنه أهمية نشر َنهٍج ينطلق من القاعدة إلى األعلى، يتحدى السلوكيات 
االجتماعية والثقافية السائدة. فالحواجز االجتماعية في المنطقة عامل أساسي في 
تكريس أوضاع النساء كاحتياطي بشري غير مستَغل وال حتى ُمعَتَرف به. والنساء 

اللواتي ال يلتفتن إلى هذه الحواجز هن األرجح ألن يشاركن في القوى العاملة.

  البطالة

حتى قبل انتشار الوباء، كانت معدالت البطالة في المنطقة مرتفعة إلى حد 
يمثل تحديًا إنمائيًا رئيسيًا. لدى المنطقة أحد أعلى معدالت البطالة في العالم، 

وال سيما بين النساء والشباب. والفجوة بين الجنسين، من حيث معدالت 
البطالة، هي األعلى في العالم، إذ تشير التقديرات إلى معدل 19.96 في المائة 

بين النساء، مقارنة بمعدل 7.83 في المائة للذكور، ولكن كال المعدلين أعلى من 
المتوسط العالمي. ومعدل البطالة بين الشباب، البالغ 26.44 في المائة، هو األعلى 

في العالم، ويتضح ذلك إذا ما قورن بالمتوسط العالمي البالغ 13.62 في المائة. 
في والمعدل بين الشابات هو األعلى في جميع المناطق، فيصل إلى 38.47 

المائة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 13.07 في المائة13. ويشكل 
الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة( ما يقرب من 17 
في المائة )74 مليون نسمة( من سكان البلدان العربية14، ومعدالت 
البطالة بينهم أعلى بخمس مرات منها لدى البالغين، وال سيما في 

القطاع غير النظامي15.

وستفاقم الجائحة من هذه األوضاع )الشكل 3.3(. ووفقًا لنموذج التنبؤ اآلني الذي 
طورته منظمة العمل الدولية16، شهدت المنطقة العربية، مقارنة بعام 2019، تراُجعًا 

بنسبة 2.2 في المائة في ساعات العمل في الربع األول من عام 2020 )ما يعادل 
3 ماليين وظيفة بدوام كامل(، و19.65 في المائة في الربع الثاني )ما 

البطالة بين الشباب
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يعادل 23 مليون وظيفة بدوام كامل(، و12.8 في المائة في الربع الثالث )ما يعادل 15 
مليون وظيفة بدوام كامل(. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بحوالي 1.2 نقطة 

مئوية17.

وسيطال تزايد البطالة جميع البلدان العربية. ففي المملكة العربية السعودية، سيرتفع 
معدل البطالة بحوالي 1.39 نقطة مئوية في عام 2020، ثم بما يعادل 1.83 نقطة 
مئوية في عام 2021. وأما قطر، التي لديها أحد أدنى معدالت البطالة في العالم، 
فستتزايد البطالة فيها بنحو 2.03 نقطة مئوية في عام 2020، فتتخطى معدالت 

البطالة 1 في المائة ألول مرة منذ سنوات عدة، وتصل إلى 2.12 في المائة في عام 
2020، ثم إلى 4.77 في المائة في عام 2021. وقد أعلنت قطر عن حزمة تحفيز 

بقيمة 23 مليار دوالر لدعم القطاع الخاص ماليًا واقتصاديًا، ما قد يحد من البطالة. 
واعتمدت اإلمارات العربية المتحدة حزمة تحفيز مماثلة؛ ومع ذلك، من المتوقع أن 

يرتفع معدل البطالة بنسبة 2.85 نقطة مئوية في عام 2020، ليصل إلى 5.2 في عام 
2020، ثم إلى 6.92 في المائة في عام 2021.

وفي األردن، تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من القطاع الخاص، 
ويعمل ما نسبته 52 في المائة من مجموع القوى العاملة في البلد بشكل غير نظامي. 
وُتَعدُّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك القطاعات غير النظامية، من بين 

األكثر تضررًا بأزمة الجائحة، ما يثير القلق بشأن معدالت البطالة في األردن. ومن 
المتوقع أن يفقد العديد من األردنيين العاملين في الخارج وظائفهم، وأن يعودوا إلى 
ديارهم، ما سيرفع معدل البطالة الوطني بنحو 2.7 نقطة مئوية في عام 2020 ليصل 

إلى 17.41 في المائة، وبنحو 3.86 نقطة مئوية في عام 2021 ليصل إلى 21.27 
في المائة.

الشكل 2.3 إسقاطات المتوسطات اإلقليمية للبطالة والمشاركة في القوى العاملة، 2022-2018
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وأما االقتصاد اللبناني، فيكاد يصاب بالشلل منذ بدء االحتجاجات في 17 تشرين 
األول/أكتوبر 2019. ُوعد تفشي جائحة كوفيد-19، دخل لبنان في حالة إغالق، وعانى 

من أزمة مالية وتضخم في األسعار بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية. ونتيجة 
لهذه األوضاع، من المتوقع أن يفقد البلد العديد من مشاريعه الصغيرة والمتوسطة 
الحجم، فيفقد مئات اآلالف من العاملين وظائفهم في قطاعات التعليم والخدمات 

والمصارف، عالوة على آالف العاملين اللبنانيين في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
حوا من وظائفهم وعادوا إلى ديارهم. ومن المتوقع أن  والبلدان األفريقية الذين ُسرِّ

يرتفع معدل البطالة في لبنان بنحو 1.81 نقطة مئوية في عام 2020، وبحوالي 2.91 
نقطة مئوية في عام 2021. وتحت وطأة االحتجاجات المستمرة، وعدم االستقرار 

السياسي، وتدابير اإلغالق المؤقت والدائم، واالنفجار في مرفأ بيروت، سيواجه 
سوق العمل في لبنان تحديات كبيرة في السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن ينكمش 

االقتصاد بنسبة 10.2 في المائة على األقل.

وفي المغرب، أفادت وزارة الشغل واإلدماج المهني أن 113,000 شركة أوقفت 
عملياتها منذ 15 آذار/مارس 2020، وأن أكثر من 700,000 موظف لم يتمكنوا من 

حوا من وظائفهم. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في المغرب بنحو  العمل أو ُسرِّ
2.76 نقطة مئوية في عام 2020 ليصل إلى 11.78 في المائة، وبنحو 3.46 نقطة 
مئوية في عام 2021 ليصل إلى 15.24 في المائة. وفي تونس، اتخذت الحكومة 

سلسلة من التدابير االجتماعية واالقتصادية لدعم أصحاب المشاريع والشركات في 
الحفاظ على فرص العمل والدخل في جميع القطاعات. ومع ذلك، من المتوقع أن 

يرتفع معدل البطالة بحوالي 2.18 نقطة مئوية في عام 2020 ليصل إلى 18.02 في 
المائة، وبحوالي 2.93 نقطة مئوية في عام 2021 ليبلغ 21.1 في المائة.

والصومال هي أقل البلدان تأثرًا من حيث البطالة في المنطقة العربية. فتعمل نسبة 
83 في المائة من القوى العاملة الوطنية في قطاع الزراعة، الذي ال ينطوي على 
مخاطر اقتصادية كبيرة ال على أصحاب العمل وال على الموظفين. وأما النسبة 

المتبقية من القوى العاملة )17 في المائة(، فتتوزع على مختلف القطاعات، بما فيها 
تلك األكثر تضررًا من جراء الجائحة. ومن المتوقع لمعدل البطالة في الصومال 

أن يشهد زيادة طفيفة بنسبة 0.57 نقطة مئوية في عام 2020، ليصل إلى 11.92 
في المائة.

دال. ظروف العمال المهاجرين
ضت الجائحة العمال المهاجرين في المنطقة والعالم لمخاطر كبيرة. وتستضيف  عرَّ

المنطقة 35 مليون مهاجر دولي، 31 في المائة منهم من النساء18. ويتركز هؤالء 
المهاجرون، بدرجة رئيسية، في بلدان مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان. 

ويمثل غير المواطنين غالبية السكان في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر 
والكويت )80 في المائة من السكان في اإلمارات العربية المتحدة وقطر(. وتستضيف 

بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة أكثر من 10 في المائة من العمال المهاجرين 
على الصعيد العالمي. وتحّل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 

األردن
 ارتفاع معدل البطالة الوطني 

 بنحو 2.7 نقطة مئوية في 
 عام 2020 وبنحو 3.86 نقطة مئوية 

في عام 2021

لبنان
 ارتفاع معدل البطالة الوطني 

 بنحو 1.81 نقطة مئوية 
 في عام 2020 وبنحو 2.91 نقطة 

مئوية في عام 2021

المغرب
 ارتفاع معدل البطالة الوطني 
 بنحو 2.76 نقطة مئوية في 

 عام 2020 وبنحو 3.46 نقطة مئوية 
في عام 2021

تونس
 ارتفاع معدل البطالة الوطني 
 بنحو 2.18 نقطة مئوية في 

 عام 2020 وبنحو 2.93 نقطة مئوية 
في عام 2021

الصومال
 ارتفاع معدل البطالة الوطني 

 بنحو 0.57 نقطة مئوية 
في عام 2020 
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الشكل 3.3 إسقاطات معدالت البطالة والمشاركة في القوى العاملة في عدد من البلدان العربية، 2022-2018
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في المرتبتين الثالثة والخامسة، على الترتيب، بين بلدان العالم من حيث عدد 
المهاجرين الوافدين. ومعظم هؤالء العمال من جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، 

وشرق أفريقيا )إثيوبيا وأوغندا وكينيا(19.

وقد أضر كل من الجائحة وحظر السفر والقيود المفروضة بسبب اإلغالق بُسُبل 
عيش العمال المهاجرين، وأعاق قدرتهم على إعالة أفراد أسرهم في بلدانهم 

األصلية. ومعظم العمال المهاجرين في المنطقة إما يعملون لحسابهم الخاص أو في 
قطاعات ال تتوفر فيها سوى الحد األدنى من الحماية للعاملين، ما يجعلهم عرضة 
للخطر خالل فترات الركود االقتصادي. وقوانين العمل، في جميع البلدان العربية 

تقريبًا، تنص صراحة على استثنائهم. ويخضع معظم العمال المهاجرين في المنطقة 
لنظام الكفالة20، الذي يمنع العمال المهاجرين مغادرة البالد، أو االنتقال إلى وظيفة 

أخرى، أو االستقالة من وظيفة دون موافقة الكفيل أو حتى بعد نهاية مدة العقد21. 
ويبعث هذا النظام على قلق بالغ بشأن أوضاع العاملين أثناء الجائحة، ويؤثر 

بدرجة غير متناسبة على النساء نتيجة لطبيعة وظائفهن، فالنساء المهاجرات 
يشكلن نسبة عالية من العاملين المنزليين في المنطقة. وحتى على الصعيد 

العالمي، فإن 6 من كل 10 نساء عامالت هن عامالت منزليات مهاجرات22.

هاء. الالجئون والنازحون داخليًا
عصف الصراع المسلح والفقر والمجاعة والفساد والتنافس السياسي بالعديد من 
البلدان العربية، فأضحت هذه العوامل بمثابة حاجز أمام تنمية المنطقة واالزدهار 

المشترك بين بلدانها وسكانها. ووفقًا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 
باتت أوضاع حوالي 16 مليون إنسان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا باعثة على 

القلق23. ويتزايد عدد الالجئين والنازحين داخليًا في المنطقة. وفي العالم، ككل، 70.8 
مليون نازح قسرًا في جميع أنحاء العالم24، و41.4 مليون نازح داخليًا. وبحلول نهاية 

عام 2019، كان هناك في العالم 79.5 مليون نازح قسرًا و26 مليون الجئ، ويعيش 
80 في المائة من النازحين في العالم في البلدان المتأثرة في ظروف يسودها انعدام 
األمن وسوء التغذية25. وكذلك، يتسبب الالجئون والنازحون داخليًا بضغوط كبيرة 

على الهياكل األساسية والمؤسسات العامة في البلدان المضيفة، وينافسون المواطنين 
على الموارد والخدمات والغذاء والمياه والمساكن واألراضي، ومعظمها محدودة أو 
حتى شحيحة. ومع استمرار االضطرابات في المنطقة العربية، تواجه بلدان مضيفة 
عديدة طلبًا جارفًا على الموارد الطبيعية والخدمات االجتماعية والخدمات الصحية 
والتعليمية والطاقة والنقل وفرص العمل. يؤدي مستوى الطلب هذا إلى تضخم في 

األسعار مع انخفاض في األجور، لكل من السكان المحليين والالجئين.

وفي آب/أغسطس 2019، كان هناك 6.2 مليون نازح سوري، عالوة على 5.6 مليون 
شخص مسجلين كالجئين في األردن وتركيا والعراق ولبنان ومصر وشمال أفريقيا26. 

واألزمة السورية، إذ تدخل عامها التاسع، ال تزال أكبر أزمة الجئين في العالم. وفي 
العراق، حتى أيلول/سبتمبر 2019، كان هناك ما ال يقل عن 1.55 مليون مشرد داخليًا، 
ل 257,000 الجئ عراقي في البلدان المجاورة لدى مفوضية األمم المتحدة  كما ُسجِّ
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السامية لشؤون الالجئين. ويعيش حوالي 32 ألف شخص في مخيمات في الحسكة 
في الجمهورية العربية السورية، دون تسجيل رسمي. وأما ليبيا، فقد قّوض الصراع 

الدائر فيها جميع الُنُظم والقطاعات في البلد. وفي ليبيا 373,709 نازح عالوة على 
48,626 الجئ مسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. 

وثمة بواعث على القلق بشأن أشخاص آخرين خارج دائرة الصراع. ووفقًا لمصفوفة 
ع النزوح، هناك 1.2 مليون نازح داخليًا في الصومال، وكذلك مليوني نازح داخليًا  تتبُّ

في السودان. ووفقًا لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى )األونروا(27، هناك 6,293,390 الجئ مسجل، ويتوزعون في األردن 
والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية وغزة ولبنان، عالوة على 238,000 نازح 

داخليًا وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي. ونتيجة للصراع في اليمن، بلغ عدد األفراد 
المحتاجين إلى المساعدة اإلنسانية 18.8 مليون نسمة، أي أكثر من 80 في المائة 

ل في اليمن ما يقرب من 4 ماليين نازح داخليًا  من مجموع سكان اليمن. وقد ُسجِّ
و276,000 الجئ في عام 2019. وُأبِلغ عن أول حالة من كوفيد-19 في اليمن في 10 

نيسان/أبريل 2020، وتسبب ذلك بقلق بالغ إزاء انتشار الفيروس في بلد يواجه بالفعل 
إحدى أسوأ األزمات اإلنسانية في التاريخ المعاصر، حيث يواجه نصف سكانه خطر 

المجاعة28.

وتؤثر الجائحة بدرجة غير متناسبة على المهمشين اقتصاديًا في المجتمع، وعلى 
طالبي اللجوء، والالجئين، والمشردين داخليًا وكذلك على المجتمعات المضيفة. ويهدد 

الفيروس 55 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات انسانية في المنطقة التي تضم 
حوالي 26 مليون الجئ ونازح داخليًا29. وتكتنف المخاطر المعونة اإلنسانية، بما في 

ذلك اإلمدادات الطبية والخدمات الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي. ويَصُعب 
تطبيق تدابير التباعد االجتماعي في مخيمات الالجئين ومستوطنات النازحين داخليًا 
بسبب كثافتها السكانية العالية. والخدمات الصحية المتاحة فيها محدودة، ما قد يزيد 

الشكل 4.3 الالجئون والنازحون قسرًا في المنطقة العربية، 2019
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من تعرض السكان فيها إلى مخاطر صحية شديدة، ال سيما وأن العديد منهم يعاني 
أصاًل من مشاكل صحية أساسية.

وتعاني بلدان مضيفة عديدة من عقبات اجتماعية واقتصادية خطيرة تؤثر على 
كلٍّ من الالجئين والسكان المحليين. ويبلغ عدد الالجئين السوريين في لبنان 
910,256 الجئ، وفي األردن 656,213 الجئ. وتشكل اإلناث نسبة 52.1 في 

المائة من الالجئين في لبنان ونسبة 50.1 في المائة من الالجئين في األردن30. 
ض العوامل المعقدة النساء والفتيات  وعالوة على مخاطر الفيروس، ستَُعرِّ

النازحات قسرًا لتزايد العنف، وال سيما االستغالل واالعتداء الجنسيين. ولربما 
يفضي تدهور األوضاع االقتصادية وشدة األعباء من جراء الجائحة إلى تزايد 
زواج األطفال وممارسة الجنس للبقاء على قيد الحياة. وتقديم الرعاية يمثل 

عبئًا إضافيًا على العديد من النساء النازحات قسرًا. وتعّسر قيود اإلغالق 
والتنقل حصول النساء على الخدمات، وال سيما المالجئ التي أثرت عليها 

تدابير اإلغالق. وفي لبنان، يعيش أكثر من 75 في المائة من عائالت الالجئين 
السوريين في مالجئ مكتظة تحت ظروف خطرة ال تلبي أدنى المعايير 

اإلنسانية31. وحوالي 63 في المائة من األسر المعيشية السورية الالجئة آمنة 
غذائيًا، لكن األسر التي ترأسها نساء تعاني من انعدام األمن الغذائي )35 في 

المائة( بدرجة أكبر من األسر التي يرأسها رجال )28 في المائة(32. والمبلغ 
المتاح لإلنفاق، بالنسبة إلى حوالي 55 في المائة من هؤالء الالجئين، هو أقل 

من 2.9 دوالر يوميًا. وستفرض الجائحة ضغوطًا وأعباء اقتصادية إضافية 
على الالجئين، ما سيفاقم من أوضاعهم اإلنسانية المتردية أصاًل، وسيعانون 

ح أيضًا أن يشتد  من القيود المفروضة على خدمات الرعاية الصحية33. ويُرجَّ
التمييز ضد الالجئين والنازحين داخليًا، وأن تتزايد احتياجات تمويل المعونة 

اإلنسانية بشكل كبير.
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واو. المالحظات الختامية والتوصيات
قبل تفشي الجائحة، كان عدم الكفاءة وعدم المساواة يعوقان التنمية االجتماعية 
واالقتصادية في المنطقة العربية. وقد فاقمت الجائحة من وطأتهما، لُتْحِدث أزمة 

غير مسبوقة ال بد من التخفيف من آثارها. ويتطلب ذلك البحث في التدابير التالية:

التعاون والتضامن على الصعيدين الوطني والدولي، ولعلهما يمثالن خط دفاع هام   
إزاء تداعيات الجائحة؛

ينبغي التأكد من أن السياسات واإلجراءات المتخذة للتصدي للجائحة تصل   
إلى جميع الفئات االجتماعية، وتتكفل بعدم إهمال أحد، وال سيما النساء 
ضًا للمخاطر، والالجئون والنازحون داخليًا  والفتيات األكثر تهميشًا وَتعرُّ

المقيمون في مخيمات أو في مستوطنات غير نظامية، والسجناء، والعمال 
المهاجرون، والمهاجرون المحتجزون، واألشخاص ذوو اإلعاقة؛

ينبغي أن تكون السياسات الوطنية شاملة ومناسبة التوقيت وحسنة   
التنسيق لحفز النمو االقتصادي وزيادة الطلب على العمالة؛

ال بد من أن تساعد الحكومات في حماية الشركات، وال سيما المشاريع الصغيرة   
والمتوسطة الحجم، من خالل خفض الرسوم على أرباب العمل في القطاعات 

 األكثر تضررًا، وتقديم إعفاءات ضريبية موسعة، وخفض 
أسعار الفائدة؛

ينبغي تقديم حزم تعويضات للعاملين في القطاع غير النظامي، ال سيما وأن أكثر   
من نصف هؤالء هم من النساء؛

يجب إدماج أبعاد المساواة بين الجنسين في االستجابات االقتصادية للبلدان،   
خاصة وأن التباعد االجتماعي وإغالق المدارس سيعّطل نساء كثيرات عن وظائف 

مدفوعة األجر لتحمل أعباء غير متناسبة من المسؤوليات المنزلية والعمل غير 
المدفوع األجر، ما قد يزيد من الضغوط النفسية ومشاكل الصحة العقلية.
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 استجابة السياسة المالية للديون العامة4
ل الديون في البلدان العربية والقدرة على تحمُّ

منذ االنكماش االقتصادي العالمي في عام 2008، تزايد الدين العام بدرجة كبيرة 
في العديد من االقتصادات الرئيسية العالمية1. وكذلك كان الحال في المنطقة 
العربية، حيث ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي باّطراد، 
من 26 في المائة في عام 2008، ليبلغ 45 في المائة في عام 2018. ويالَحظ 

هذا االتجاه، على وجه الخصوص، في أقل البلدان نموًا وبلدان الدخل المتوسط 
المنطقة2. في 

وفي بلدان الدخل المتوسط، ارتفع متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي 47 في المائة في عام 2008، ثم إلى 78 في المائة في عام 2018. وإذا 

اسُتثنيت الجزائر من مجموعة البلدان هذه، يصل متوسطها، لعام 2018، إلى 92 في 
المائة. وفي العام نفسه، بلغت النسبة 157 في المائة في لبنان، و93 في المائة في 

مصر، و94 في المائة في األردن3.

وأما أقل البلدان العربية نموًا، فيتأثر المتوسط فيها، بالدرجة األولى، باالرتفاع 
السريع لنسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي في السودان، من 55 في المائة في 
عام 2008 إلى 212 في المائة في عام 2018. وتعتمد أقل البلدان نموًا إلى حد أكبر 

على االقتراض الخارجي. وفي عام 2018، بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي 68 في المائة في جزر القمر، و146 في المائة في جيبوتي، و91 
في المائة في موريتانيا4. تختلف ديناميات الديون في أقل البلدان نموًا عما هي 
عليه في بلدان الدخل المتوسط، فأقل البلدان نموًا يمكنها الحصول على قروض 

رة وعلى تخفيٍف ألعباء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة  بشروط مُيسَّ
ح هذا الفصل. الُمْثَقَلة بالديون، كما سيوضِّ

 ألف. الدين العام في المنطقة العربية:
ر أنماطه حجمه ومكوناته وتغيُّ

 هيكلية الدين العام
وتحديد مكوناته

عبء خدمة الدين 
ومدفوعات الفائدة

األنماط المتغّيرة للدين 
العام الخارجي

الرسائل الرئيسية

ارتفعت مستويات الديون بشكل   
كبير في المنطقة العربية منذ عام 
2008. وبالمجمل، تزايد متوسط 

نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي، من 26 في المائة في 

عام 2008 إلى 45 في المائة في 
عام 2018.

ومنذ عام 2011، تجاوز معدل نمو   
الدين العام في المنطقة العربية 
معدل نمو االقتصاد، وقد تفاقم 

هذا الوضع نتيجة لتبعات جائحة 
كوفيد19-.

وقد نجم تزايد الديون عن قصور   
وظيفة االستجابة المالية، وارتفاع 

الفارق بين سعر الفائدة ومعدل 
النمو؛ عالوة على انخفاض تأثير 
اإلنفاق الحكومي في اإلنتاجية 

والنمو.

ولإلبقاء على مستويات الديون   
دون 75 في المائة، على بلدان 

المنطقة أن تحافظ على رصيدها 
األساسي عند مستوى الصفر 

ض الفارق بين  تقريبًا، أو أن ُتخفِّ
سعر الفائدة ومعدل النمو. كما 
يتعين على الحكومات العربية 

أن ُتْصِلح سياساتها المالية وأن 
ن تأثيره  ه إنفاقها بما ُيحسِّ توجِّ

في النمو.
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الشكل 1.4 إجمالي الدين العام، 2005-2018 )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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.Sarangi, 2020a, based on IMF, 2020d :المصدر
مالحظة: ال تشمل المجاميع اإلجمالية للبلدان المتأثرة بالصراع الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين. وال تشمل المجاميع الخاصة بأقل البلدان 

نموًا الصومال بسبب نقص البيانات.

بالمتوسط، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي منخفضة في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي في الماضي. لكن، وخالل السنوات األخيرة، أفادت هذه 

البلدان عن ارتفاع سريع في هذه النسبة، وال سيما بعد عام 2014 نتيجة النخفاض 
عائدات النفط. ومقارنة بمتوسط بلغ 9 في المائة في عام 2014، وصل متوسط 

نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى 25 في المائة في عام 2018. والتفاوت 
كبير حتى بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، فسجلت البحرين وُعمان ارتفاعًا 

هائاًل في الديون مقارنة بالدول األخرى. وفي البحرين، بلغت نسبة الدين العام إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي 94 في المائة في عام 2018، ما حدا بالحكومة إلى إعالن 

برنامج التوازن المالي في عام 52018.

وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان المتأثرة بالصراع 
55 في المائة في عام 2018. ولعل هذا المتوسط أقل من الواقع، ال سيما وأن 

البيانات حول هذه البلدان غير كافية، بما في ذلك الجمهورية العربية السورية 
ودولة فلسطين والصومال.

بيد أن سرعة تراكم الديون تبعث على القلق بدرجة أكبر من مستوياتها. يبين 
الشكل 2.4 أن معدل الزيادة في رصيد الديون في جميع مجموعات البلدان يتجاوز 

معدل النمو االقتصادي في المنطقة. وكان من المتوقع لهذا االتجاه أن يتحول في 
عام 2020، ولكن هذه التوقعات تبددت مع انتشار الجائحة وانهيار أسعار النفط. 

فدفعت تبعات الجائحة البلدان العربية إلى مواصلة االقتراض، وُيتوقع تمويل 
العجز المالي المتزايد والكبير بمزيد من االقتراض الخارجي. كما ُيتوقع أن تتزايد 

أعباء الديون على غالبية البلدان العربية، وال سيما بلدان الدخل المتوسط وأقل 
البلدان نموًا الُمْثَقَلة بالدين أصاًل، من جراء تمويل تدابير االستجابة للتخفيف من 

أثر الجائحة في عام 2020 )الشكل 3.4(.
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الشكل 2.4 نمو الناتج المحلي اإلجمالي ونمو الدين العام، 2003-2018 )باألسعار الثابتة لعام 2010 بالدوالر األمريكي(
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.Sarangi, 2020a, based on IMF, 2020d :المصدر

الشكل 3.4 النسبة المتوقعة للدين العام اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، 2019-
2020 )بالنسبة المئوية(
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الشكل 4.4 الدين العام اإلجمالي موزعًا حسب االقتراض الداخلي والخارجي، بلدان الدخل المتوسط، 2018-2002

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

وية
لمئ

ة ا
سب

بالن

الر
دو

(بمليارات الدوالرات)حقوق السحب الخاصة +الدين العام الخارجي  (بمليارات الدوالرات)الدين العام المحلي 

(بمليارات الدوالرات)إجمالي الدين الحكومي العام  إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

.Sarangi, 2020a, based on data from IMF, 2020d :المصدر

  هيكلية الدين العام وتحديد مكوناته

بأكثر من  المتوسط  الدخل  بلدان  اإلجمالي في  العام  الدين  ارتفع مجموع 
الضعف خالل الفترة 2008-2018، من 250 مليار دوالر في عام 2008 

ل الدين العام،  إلى 531 مليار دوالر في عام 2018 )الشكل 4.4(. وقد ُموِّ
المحلي. وبلغت حصة  االقتراض  المائة( من خالل  63 في  )بنسبة  بمعظمه 
المائة  37 في  الخارجي، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة،  العام  الدين 

من إجمالي الدين العام اإلجمالي في عام 2008، ثم 
المائة في عام  انخفضت باطراد إلى 27 في 
2014، قبل أن ترتفع إلى 37 في المائة في 

عام 2018. في مصر، تُعزى الزيادة األخيرة 
)أو انخفاض حصة  الخارجي  الدين  في حصة 

تأثير  إلى   2017 المحلي( منذ عام  الدين 
الثاني/ تشرين  منذ  الصرف  انخفاض سعر 

القيمة  إلى انخفاض  2016، ما أدى  نوفمبر 
المحلية6. الديون  لمعظم  الدوالرية 
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الشكل 5.4 حجم ومكونات الدين العام الخارجي في بلدان الدخل المتوسط، 2018-1990
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.Sarangi, 2020a, based on data from World Bank, 2020b :المصدر

  األنماط المتغّيرة للدين العام الخارجي
شهد الدين العام، كحصة من مجموع الدين الخارجي، انخفاضًا مطردًا على مدى 

العقود الثالثة الماضية7. لكن االنخفاض كان هامشيًا على مدى السنوات العشر 
الماضية، من 65 في المائة في عام 2008 إلى 61 في المائة في عام 2018. 

وخالل الفترة نفسها، ازدادت الديون الخاصة غير المضمونة من 27 مليار دوالر 
إلى 55 مليار دوالر، والديون الخارجية القصيرة األجل من 22 مليار دوالر إلى 

45 مليار دوالر. ويشير هذا النمط األخير إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بخدمة 
الديون الخارجية، إما بسبب صدمات أسعار الصرف أو من جراء أي صدمة سلبية 

للميزان التجاري.

ومن تحديد مكونات الدين العام الخارجي في بلدان الدخل المتوسط العربية، يتبين 
أن هناك انخفاض مطرد في حصة الدائنين الرسميين من إجمالي الدين العام الخارجي، 

من 68 في المائة في عام 2008 إلى 56 في المائة في عام 82018. وضمت مصادر 
الدين الخارجي لبلدان الدخل المتوسط إصدار السندات والمصارف التجارية. وتجدر 

المالحظة، في هذا اإلطار، بأن الديون المجّمعة من خالل السندات تزايدت من حوالي 
24 مليار دوالر في عام 2008 إلى 68 مليار دوالر في عام 2018 )الشكل 5.4 باء(.

وعالوة على ذلك، انخفضت حصة الديون بشروط ميسرة من الدائنين الرسميين 
بدرجة كبيرة9، وال سيما خالل العقد الماضي. وقد بلغت 11 في المائة في عام 

2018 مقارنة بذروة بلغت 19 في المائة في عام 2008. وقد ظل االئتمان الميسر، 
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رة من الدائنين الرسميين إلى بلدان الدخل المتوسط خالل الفترة 1990-2018  )بالنسبة المئوية( الشكل 6.4 حصة الديون الميسَّ
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.Sarangi, 2020a, based on data from World Bank, 2020b :المصدر

بوصفه حصة من مجموع االئتمان المتعدد األطراف، يتناقص باطراد، من 9.4 في 
المائة في عام 2006 إلى 4.8 في المائة في عام 2018. وعلى نحو مماثل، انخفضت 

حصة االئتمان الميسر من مجموع االئتمان الثنائي األطراف، من 29 في المائة في 
عام 2011 إلى 17.5 في المائة في عام 2018 )الشكل 6.4(.

وباستثناء تونس، أفادت بلدان الدخل المتوسط التي كانت تعتمد على الدائنين 
الرسميين عن انخفاض حاد في إمكانية الوصول إلى ديون خارجية ميسرة من 
الدائنين الرسميين. وبما أن الحكومات ما عادت قادرة على الوصول إلى الديون 

الميسرة بسهولة، أصبحت تعتمد على الديون الخارجية من دائنين من القطاع 
الخاص لتمويل العجز. وتشير هذه األنماط المتغّيرة إلى أن الدين العام الخارجي 

أصبح أكثر تكلفة على بلدان الدخل المتوسط مقارنة بما كان عليه الحال في 
تسعينات القرن الماضي، ما يفرض أعباًء أكبر لخدمة الدين، عالوة على مخاطر 

على المالءة في حال وقوع صدمات ألسعار الصرف أو الموازين التجارية.

وبعد مصاعب مستمرة في بلدان الدخل المتوسط، منذ عام 2008، من جراء 
ارتفاع مستوى الديون واستمرار العجز في الحسابات الجارية )الشكل 7.4(، ُتفاِقم 
تداعيات الجائحة من المخاطر المتصلة بالديون، وال سيما من المصادر الخارجية. 

وللتصدي لالحتياجات الطارئة بسبب الجائحة، اقترض األردن وتونس ومصر 
أكثر من 10 مليارات دوالر في إطار آليات صندوق النقد الدولي لإلقراض القصير 
رة، ولذا، سيتزايد  والمتوسط األجل )الجدول 1.4(10. وهذه القروض ليست ميسَّ

عبء خدمة الديون على بلدان الدخل المتوسط في الفترة المقبلة.

وأما أقل البلدان العربية نموًا، فقد بلغ إجمالي الدين العام الخارجي فيها 23.7 
مليار دوالر في عام 2018، وذلك من إجمالي الدين الخارجي البالغ 33 مليار دوالر 
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الشكل 7.4 أرصدة الحسابات الجارية، 2004-2020 )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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.Sarangi, 2020a, based on IMF, 2020d :المصدر

)الشكل 8.4 ألف(. وأكثر من 70 في المائة من إجمالي الدين الخارجي هو دين 
عام، وشّكل الدائنون الرسميون نسبة 80 في المائة من الدين العام الخارجي في 

عام 2018، مقارنة بنسبة 86 في المائة في عام 2008. وفي هذه البلدان، سجل 
الدين العام الخارجي من المصارف التجارية، والدائنين اآلخرين من القطاع 

الخاص، زيادة مطردة، من 2.5 مليار في عام 2008 إلى 4.6 مليار في عام 2018 
)الشكل 8.4 باء(.

وُيلحظ اتجاه آخر منذ منتصف العقد األول من القرن الحالي، هو انخفاض 
الثنائية  الدائنين الرسميين. فشهدت حصة الديون  رة من  حصة الديون الميسَّ
رة تراجعًا كبيرًا، من 60 في المائة في عام 2008 إلى 48 في المائة في  الميسَّ

عام 2018 )الشكل 9.4(. وخالل الفترة نفسها، توجهت حصة الديون المتعددة 

م من صندوق النقد الدولي إلى بلدان الدخل المتوسط العربية خالل الجائحة الجدول 1.4 التمويل العاجل المقدَّ

تاريخ الموافقةالمبلغ المواَفق عليهالمبلغ المواَفق عليه (SDR(نوع التمويل العاجلالبلد

األردن
20 أيار/مايو 3962020 مليون دوالر291.55 مليون أداة التمويل السريع 

26 آذار/مارس 12020 300 مليون دوالر926.37 مليونتسهيل الصندوق الممدد 

10 نيسان/أبريل 7452020 مليون دوالر545.2 مليونأداة التمويل السريعتونس

مصر
11 أيار/مايو 22020 772 مليون دوالر2 037.1 مليونأداة التمويل السريع 

26 حزيران/يونيو 52020 200 مليون دوالر3 763.64 مليوناتفاق ائتماني ُمساند 
IMF, COVID-19 Financial Assistance and Debt Service Relief. Available at https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/ :المصدر

.)COVID-Lending-Tracker#ftn )accessed on 15 September 2020
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الشكل 8.4 حجم ومكونات الدين العام الخارجي في أقل البلدان نموًا، 2018-1990
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الدين الخارجي، العام والمكفول من الحكومة، متعددة األطراف

.Sarangi, 2020a, based on data from World Bank, 2020b :المصدر

رة من الدائنين الرسميين إلى أقل البلدان نموًا، 1990-2018 )بالنسبة المئوية( الشكل 9.4 حصة الديون الميسَّ
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.Sarangi, 2020a, based on data from World Bank, 2020b :المصدر

األطراف التساهلية نحو انخفاض أبطأ نسبيًا، من 14 إلى 12 في المائة من 
االئتمانات المقدمة إلى أقل البلدان نموًا. وبشكل عام، انخفضت حصة مجموع 

رة من الدائنين الرسميين من ذروة بلغت 38 في المائة في  الديون الميسَّ
منتصف عام 2000 إلى 25 في المائة في عام 2018.
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الشكل 10.4 خدمة الدين الخارجي لدى بلدان الدخل المتوسط وأقل البلدان نموًا، 2005-2018 )كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي(
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(أقل البلدان نموا  )الناتج المحلي اإلجمالي /خدمة الدين الخارجي العام والمكفول من الحكومة

.Sarangi, 2020a, based on data from IMF, 2020d; and World Bank, 2020b :المصادر

منذ عام 2015، تزايد عبء خدمة الدين الخارجي، كحصة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، على كلٍّ من أقل البلدان نموًا وبلدان الدخل المتوسط. خالل الفترة 2009-

2015، ظّلت حصة خدمة الدين الخارجي مستقرة عند حوالي 2 في المائة من الناتج 
المحلي اإلجمالي في بلدان الدخل المتوسط، وعند 0.9 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي في أقل البلدان نموًا. لكن الحصة ارتفعت، في عام 2018، إلى 3 في المائة 

من الناتج المحلي اإلجمالي لدى بلدان الدخل المتوسط، وإلى 1.5 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي لدى أقل البلدان نموًا )الشكل 10.4(.

وبالنسبة لبلدان الدخل المتوسط، ارتفع متوسط نسبة خدمة الدين الخارجي إلى 
عائدات الصادرات من حوالي 7 في المائة في عام 2015 إلى 10 في المائة في عام 

2018 )الشكل 11.4(. وتسجل نسبة خدمة الدين الخارجي إلى اإليرادات النمط 
نفسه. يرجِع تزايد هاتين النسبتين، بدرجة كبيرة، إلى ارتفاع تكاليف االقتراض، وال 

سيما االقتراض القصير األجل من الدائنين من القطاع الخاص. وقد ارتفعت تكلفة 
الدين القصير األجل، إذا ما ِقيست بمتوسط سعر الفائدة الفعلي، باطراد، من 1.7 

في المائة في عام 2015 إلى 3 في المائة في عام 2018 )الشكل 12.4(. وفي أعقاب 
الركود العالمي في عام 2008، كان متوسط معدل الفائدة القصيرة األجل على الدين 
العام أقل من متوسط معدل الفائدة طويلة األجل؛ لكنه، في عام 2018، ارتفع ليماثل 

سعر الفائدة الطويلة األجل.

وبالنسبة ألقل البلدان نموًا، ارتفع متوسط خدمة الدين، كنسبة من عائدات الصادرات 
واإليرادات، بين عامي 2017 و2018 )الشكل 13.4(. وخالل الفترة 2008-2018، 

  عبء خدمة الدين ومدفوعات الفائدة



92

الشكل 11.4 عبء خدمة الدين في بلدان الدخل المتوسط: النسبة مقابل عائدات الصادرات واإليرادات، 2018-2005 
)بالنسبة المئوية(

0

5

10

15

20

25

20052006200720082009201020112012201320142015201620172018

اإليرادات/خدمة الدين الخارجي العام والمكفول من الحكومة عائدات الصادرات/خدمة الدين الخارجي العام والمكفول من الحكومة

.Sarangi, 2020a, based on data from IMF, 2020d; and World Bank, 2020b :المصادر

الشكل 12.4 تكلفة االقتراض في بلدان الدخل المتوسط: سعر الفائدة الفعلي، 2005-2018 )بالنسبة المئوية(
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(الدين الخارجي العام والمكفول من الحكومة/دفعات الفائدة على الدين الخارجي العام والمكفول من الحكومة)سعر الفائدة 
(الدين الخارجي القصير األجل/دفعات الفائدة على الدين الخارجي القصير األجل)سعر الفائدة 

(الدين المحلي/دفعات الفائدة على الدين المحلي)سعر الفائدة 

.Sarangi, 2020a, based on IMF, 2020d; and World Bank 2020b :المصادر

تراوحت النسبة بين 4 و6 في المائة. وبلغ متوسط نسبة خدمة الدين مقابل 
عائدات الصادرات واإليرادات 14 في المائة و15 في المائة على التوالي في عام 

2018، مقارنة بنسبتي 4 في المائة و5 في المائة على التوالي في عام 2017.

وبعد استقرار عند أقل من 1 في المائة حتى عام 2017، ارتفع سعر الفائدة الفعلي 
لخدمة الدين العام الخارجي بين عامي 2017 و2018. وظل سعر الفائدة الفعلي 

للدين الخارجي القصير األجل أقل منه للدين العام على مر الزمن: فلم يتجاوز 
0.24 في المائة في عام 2018. وتتأثر ديناميات الدين في أقل البلدان نموًا 
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 الشكل 13.4 عبء خدمة الدين في أقل البلدان نموًا: النسبة مقابل عائدات الصادرات واإليرادات، 2018-2005 
)بالنسبة المئوية(
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.Sarangi, 2020a, based on IMF, 2020d; and World Bank 2020b :المصادر

الشكل 14.4 تكلفة االقتراض في أقل البلدان نموًا: سعر الفائدة الفعلي، 2005-2018 )بالنسبة المئوية(
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(الدين الخارجي القصير األجل/دفعات الفائدة على الدين الخارجي القصير األجل)سعر الفائدة 

.Sarangi, 2020a, based on IMF, 2020d; and World Bank, 2020b :المصادر

رة من مجموع الديون الخارجية، وكذلك بأهلية هذه  بارتفاع نسبة الديون الميسَّ
البلدان للتغطية بمبادرات تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة 
رة القصيرة األجل من  الُمْثَقَلة بالديون، وبمدى إتاحة وصولها إلى الديون الميسَّ

صندوق النقد الدولي. غير أن معظم هذه البلدان تبقى شديدة التعرض لمخاطر 
العجز عن تسديد الديون )الجدول 2.4(.
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باء. فهم المحّركات الرئيسية لتراكم الديون 
في المنطقة العربية

ارتفاع العجز المالي 
واألساسي

تأثير سعر الفائدة 
والتباين في النمو 

على الدين العام

ضعف االستجابة 
المالية

انخفاض تأثير اإلنفاق 
الحكومي في 
اإلنتاجية والنمو

  ارتفاع العجز المالي واألساسي

بشكل عام، تتقارب كثيرًا األرصدة العامة واألساسية في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي، ألن هذه البلدان هي، بصورة رئيسية، مستقِبلة صافية لمدفوعات 

الفائدة، ولذا فإن الفرق بين األرصدة المالية واألرصدة األساسية ضئيل. وباستثناء 
السنوات التي انخفضت فيها أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا، حققت هذه البلدان، وفي 

المتوسط، فوائض في حساباتها المالية واألساسية والجارية في معظم السنوات 
منذ عام 2005. وقد تراجع متوسط األرصدة المالية واألساسية )كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي اإلجمالي( ليصل إلى عجز لفترة قصيرة في عام 2009، وذلك بسبب 
انخفاض أسعار النفط، ولكنه ارتفع مرة أخرى عن عام 2010 مع عودة أسعار النفط 
إلى االرتفاع. وفي أعقاب الهبوط في أسعار النفط في عام 2014، تحولت الفوائض 

المالية إلى عجز منذ عام 2015 )الشكالن 15.4 ألف، و15.4 باء(. وفي عام 2018، 
بلغ متوسط العجز المالي -1.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ومتوسط 

العجز األساسي نسبة -2.8 في المائة. ولتلبية احتياجات اإلنفاق، يتزايد توجه هذه 
البلدان نحو االقتراض عن طريق إصدار سندات سيادية في أسواق رأس المال 

الدولية، باإلضافة إلى األخذ بتدابير جديدة في مجال السياسة العامة مثل ضريبة 
القيمة المضافة وتخفيض الدعم.

وبخالف بلدان مجلس التعاون الخليجي، ظّلت بلدان الدخل المتوسط وأقل البلدان نموًا 
تعاني من العجز، واستمر متوسط أرصدتها المالية واألساسية في التوجه نحو األسوأ بين 
عامي 2008 و2018. وقد شهدت بلدان الدخل المتوسط، على وجه الخصوص، انخفاضًا 
مستمرًا في األرصدة المالية واألساسية )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( منذ 

عام 2008، حيث بلغت، على الترتيب، -10 في المائة و6- في المائة في عام 2015، ثم -7 
في المائة و2- في المائة في عام 2018. وخالل الفترة نفسها، تأرجح متوسط األرصدة 
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الشكل 15.4 األرصدة المالية واألرصدة األساسية، 2005-2018 )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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.Sarangi, 2020a, based on data from IMF, 2020d :المصدر

المالية واألساسية في أقل البلدان نموًا بين صعود وهبوط، ولكنه ظل سلبيًا طوال تلك 
الفترة. وفي عام 2018، بلغ متوسط الرصيد المالي واألساسي ألقل البلدان نموًا حوالي 

-6.4 في المائة و6.1 في المائة على التوالي.

وساعد انخفاض أسعار النفط بعد عام 2014 على تحسين األرصدة المالية في 
بلدان الدخل المتوسط وأقل البلدان نموًا المستوردة للنفط؛ ولكن أرصدتها المالية 
ظلت سلبية، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض النمو وجمع اإليرادات. يمثل 
ارتفاع العجز في الرصيد الجاري عائقًا رئيسيًا أمام معظم بلدان الدخل المتوسط 

وأقل البلدان نموًا في المنطقة العربية، فهذه البلدان تعتمد كثيرًا على الواردات من 
أجل االستهالك المحلي، بينما تقتصر صادراتها، غالبًا، على المنتجات األولية. وعلى 
سبيل المثال بلغت، بين عامي 2010 و2018، واردات األردن ولبنان ذروة بنسبة 74 

في المائة و75 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، على التوالي، مقارنة بذروة 
لصادراتهما بنسبة 48 و55 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، على التوالي. 
وتتعاظم الفجوة بين الواردات والصادرات في تونس والمغرب أيضًا. ويرتبط 

استمرار الفجوة في الحساب الجاري على نحو وثيق بالعجز المتكرر في الميزانية 
واالرتفاع الكبير في الديون. والحظ نعيمة )Neaime, 2015( أن استمرار العجز في 
الميزانية أدى إلى تفاقم العجز التجاري في لبنان من خالل الضغط التصاعدي على 
أسعار الفائدة المحلية وارتفاع أسعار الصرف منذ منتصف التسعينيات، ما أدى إلى 
ارتفاع كبير في الديون. ويرتبط هذا العجز المزدوج بتحديات ترتبط بالقدرة على 

ل الديون في معظم البلدان النامية11. تحمُّ

وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم العجز والديون في بلدان الدخل المتوسط 
وأقل البلدان نموًا في المنطقة، وهي بلدان مثقلة بالديون أصاًل إلى حد يهددها 

بالعجز عن السداد. وُتبين التوقعات لعام 2020 أن الرصيد المالي في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي سيكون -10.4 في المائة، مقارنة بنسبة -10.2 في المائة لبلدان 

الدخل المتوسط، ونسبة -7.7 في المائة ألقل البلدان نموًا.
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الشكل 16.4 العجز المالي المتوقع بسبب تداعيات كوفيد-19، 2019-2020 )بالنسبة المئوية(
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.Sarangi, 2020a, based on data from IMF, 2020d :المصدر

الشكل 17.4 إجمالي الدين العام واألرصدة المالية في البلدان العربية )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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الشكل 18.4 إجمالي الدين العام واألرصدة األساسية في البلدان العربية )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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ويبين الشكل 17.4 أن الرصيد المالي والرصيد األساسي، إذا ما ِقيسا كحصة من الناتج 
المحلي اإلجمالي، كانا إيجابيين في عدة بلدان خالل الفترة 2008-2010، مقارنة 

باألرصدة السلبية خالل الفترة 2016-2018. ويرتبط تدهور األرصدة المالية واألرصدة 
األساسية بتزايد نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

باستخدام اإلطار األساسي الذي وضعه بون )Bohn, 1998( في تقييم الحصافة المالية 
للبلدان العربية، وال سيما أقل البلدان نموًا وبلدان الدخل المتوسط، أجرى سرنجي 

)Sarangi, 2020a( تقييمًا اقتصاديًا للعالقات بين مستوى الدين والتوازن المالي من 
خالل تحليل لدالة االستجابة المالية )الجدول 4.4(.

ويشير هذا التقرير إلى أن نسبة الديون المتأخرة في المنطقة العربية ترتبط بعالقة 
عكسية مع الرصيد األساسي، ما يعني أن نسبة الرصيد األساسي تتناقص مع زيادة 

نسبة الديون المتأخرة بمقدار نقطة واحدة12. وتصبح االستجابة المالية إيجابية )وبشكل 
ملحوظ( بمقدار ثلث نقطة فقط. ويتعين تفسير هذا السلوك بعناية، إذ قد تكون هناك 

  ضعف االستجابة المالية
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عوامل أخرى تؤثر على استجابة الرصيد األساسي أو تفرض استجابته بشكل إيجابي، 
غير اآلليات المنهجية للسياسة المالية.

وتترتب على الزيادات المؤقتة في النفقات الحكومية، والتي تدّل عليها فجوة 
اإلنفاق الحكومي، آثار سلبية كبيرة على الرصيد األساسي. وهذا األمر متوقع، 

وتتفق النتائج، بشكل عام، مع نتائج الدراسات األخرى، حيث ترتبط النتائج بنوعية 
اإلدارة االقتصادية. وفي العينة التي تتناولها الدراسة )Sarangi, 2020a( يمكن 
لزيادة النفقات الحقيقية بما يفوق منحاها أن تقلل من الرصيد األساسي الظرفي 

بعامل متوسطه -0.13. وقوة المؤسسات المعنية بوضع الميزانية هي عامل حاسم 
لنتائج المالية العامة13. وأشارت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي على 20 بلدًا 

إلى أن البلدان التي لديها مؤسسات قوية لوضع الميزانيات تسجل أداءً أفضل في 
التخطيط للتسويات المالية وتقديمها، بما في ذلك االستجابة للصدمات السلبية. 
وأما البلدان التي تضعف فيها المؤسسات، فلم تحاول التصدي للصدمات السلبية 

من خالل بذل جهود مالية إضافية14. وال تحمل الصدمات اإليجابية على المكونات 
الدورية للناتج آثارًا هامة من حيث زيادة الرصيد األساسي )قيمة معامل فجوة 

الناتج ضئيلة في بلدان الدخل المتوسط التي ضمتها العينة(. وتعود هذه النتيجة 
إلى انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اإلجمالي، وكذلك تدني تعويم 

اإليرادات الضريبية في لبنان15.

وتسفر معامالت نسبة الديون المتأخرة محددات الداالت التربيعية والمكعبة 
)اإليجابية والسلبية على التوالي( عن نتائج مثيرة لالهتمام، وهي أن استجابة 

الرصيد األساسي لزيادات الديون المتخلفة تصبح هامشية بعد عتبة معّينة )حوالي 
90 في المائة(، فتستوي بعد هذه العتبة بل وتتراجع آخر األمر )أي أن قيمة المعامل 
تصبح سلبية( لدى بلوغ نسبة مرتفعة للغاية من الديون المتأخرة )حوالي 150 في 

المائة( )الشكل 18.4(. ويمكن لقيم تسوية المنحنى وانخفاضه أن تمّثل حدًا للديون، 
واصطلح غوش وآخرون )Ghosh and others, 2013( على تسميتها »الكلل 

المالي«. وتبدو نتائج دراسة سرنجي )Sarangi, 2020a( أقرب إلى غوش وغيره 
 Adams, Ferrari( منها إلى آدمز، فيراري وبارك )Ghosh and others, 2013(

and Park, 2010( أو بوهن )Bohn, 1998(، ما يشير إلى أن جهود التسوية المالية 
تصبح أقوى بعد مستوى حرج معين من نسبة الدين )دالة رد فعل مالي على شكل 

.)U الحرف

كما يتبّين، من النظرة بدقة في النتائج، أن نسبة الديون في معظم البلدان، باستثناء 
لبنان، هي أقل من 100 في المائة. لذلك من البديهي أن يكون »الكلل« المشار إليه 

في ما سبق مدفوعًا بارتفاع نسبة الدين في لبنان مقارنة بالبلدان األخرى، على 
النحو المبّين في الشكل 19.4. وكذلك، فليس لمعامل الدالة المكّعبة لجميع البلدان 
أهمية إحصائية. ولذا، تّتبع أقل البلدان نموًا وبلدان الدخل المتوسط في المنطقة 

العربية دالة رد فعل مالي على شكل الحرف U إذا ما اسُتثني لبنان من العّينة. 
لكن، وخالفًا للرد النموذجي »المسطح على شكل حرف U” للسياسة المالية لنسبة 

 ،”U الديون في الدراسات األخرى، فإن النتائج ُتظهر منحنى “حاد على شكل حرف
ونسبة الرصيد األساسي تبدو سلبية على الدوام. وهذه النتائج تثير القلق بشأن 
توفر قواعد المالية العامة ومدى فعالية هذه القواعد في التعامل مع القدرة على 
تحمل الديون على األجل الطويل. ويشير تحليل التغيُّر في الدين العام إلى أن 
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الشكل 19.4 االستجابة المالية إلجمالي الدين العام في بلدان الدخل المتوسط
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مالحظة: اشُتق خط التوفيق من الدالة المكعبة لعّينة بلدان الدخل المتوسط.

الجدول 2.4 دالة رد الفعل المالي: نتائج االنحدار المقطعي المتغّير التابع: الرصيد األساسي (كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي(

)1()2()3(

المتغّيرات
بلدان الدخل المتوسط

التأثير المثّبت

بلدان الدخل المتوسط
مة  مرّبع المربعات الصغرى المعمَّ

الممكنة

بلدان الدخل المتوسط
مكعب المربعات الصغرى المعّممة 

الممكنة
عينة بلدان الدخل المتوسط

0.313-*0.061-0.007-الدين/الناتج المحلي اإلجمالي، التأخر 1

)0,18()1,21()2,31(

0.024-0.021-0.007الدين/الناتج المحلي اإلجمالي، التأخر 2

)0.13()0.59()0.64(

0.0890.0390.046*الدين/الناتج المحلي اإلجمالي، التأخر 3

)2.62()1.34()1.57(

0.003*0.0004*مربع الديون المتأخرة

)2.00()2.10(

0.000-مكعب الديون المتأخرة

)1.78(

0.080-فجوة اإلنفاق

)0.92(

0.0280.1130.061فجوة الناتج

)0.36()1.41()0.77(

0.128-**0.133-**0.120-**فجوة اإلنفاق

)3.48()5.05()4.70(

1.2516.384-6.701-*الثابت

)2.23()0.62()1.46(

808080الملحوظات

.Sarangi, 2020a :المصدر
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العجز األولي المستمر هو السبب الرئيسي لزيادة تراكم الديون في بلدان الدخل 
المتوسط العربية، وهو ما يؤكد تمامًا تحليل االنحدار المقطعي. وكذلك، ُيسهم، في 

بعض السنوات، كلٌّ من ضغوط أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالنمو 
االقتصادي في زيادة تراكم الديون )انظر المرفق(. ويبحث القسم التالي في مسألة 

الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو.

تأثير سعر الفائدة والتباين في النمو 
على الدين العام

ويؤدي الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو دورًا رئيسيًا في دراسة الفجوة في 
القدرة على تحمل الديون، وذلك من خالل تقييم الفرق بين الرصيد األساسي الفعلي 

والتوازن األولي المطلوب الذي يحقق استقرار الديون. وفي الحاالت حيث تمّول 
الحكومة العجز بإصدار السندات، ال بد من تغطية الدفعات المستحقة على فوائد 
سندات الفترة األخيرة، مطروحًا منها الفائض األولي الحالي للحكومة، من خالل 

إصدار سندات جديدة. وإذا كانت قيمة الفائض األولي صفرًا، سيتنامى الدين بقيمة 
السعر االسمي للفائدة16. ومن حيث نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، تتمّثل 
حالة االستدامة أو حالة »no-Ponzi game« في أال يكون معدل الفائدة االسمي 

النهائي أعلى من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي. وإذا كانت الفائدة 
المدفوعة على هذا الدين أقل من معدل نمو االقتصاد )أي كان الفارق بين سعر الفائدة 

ومعدل النمو أقل من صفر(، سيكون الدين، في حالة تساوي جميع العوامل األخرى، 
مستقرًا دون المستوى الحالي. ولذلك، فإن فارقًا سلبيًا بين سعر الفائدة ومعدل النمو 
مؤات للبلدان التي يمكن لنمّوها االقتصادي أن يقّوض نسبة الديون بسرعة أكبر من 

قدرته على بنائها من خالل مراكمة الفوائد، وذلك في حالة تساوي جميع العوامل 
األخرى. وينطبق استنتاٌج معاكس حين تكون الفائدة المدفوعة على الدين أكبر من 

معّدل نمو االقتصاد )أي حين يكون الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو أكبر من 
الصفر(. وباستخدام هذا الفارق، يمكن تقدير الرصيد األساسي المطلوب لمختلف 

حصص أهداف نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي مع مدى فترة زمنية17. وبذلك، 
يمكن اشتقاق الفجوة بين الرصيد األساسي الفعلي والرصيد األساسي المطلوب، على 

النحو المبّين في القسم دال من هذا الفصل.

وقد تحسن وضع تونس ومصر مع زيادة القيمة السلبية للفارق بين سعر الفائدة 
ومعّدل النمو خالل السنوات األخيرة، ومقارنة مع المتوسطات التاريخية لهذين 
البلدين. ويقارب الفارق الصفر في المغرب. إال أن الوضع يميل نحو التدهور في 

األردن ولبنان خالل عامي 2017 و2018، مع تحّول الفارق إلى قيمة 
إيجابية مقارنة بمتوسطهما التاريخي. وظلت قيمة الفارق إيجابية 

في لبنان منذ عام 2013، ما يساهم بدرجة كبيرة في زيادة حجم 
الديون )الشكل 20.4(. وفي األردن ولبنان، يشكل ارتفاع أسعار 

الفائدة بالنسبة للنمو االقتصادي عاماًل يساهم بقوة في زيادة 
تراكم الديون في بعض السنوات، إلى جانب عوامل أخرى 
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الشكل 20.4 أسعار الفائدة: فارق النمو )بالنقاط المئوية، اسمي(
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مثل سعر الصرف والعجز األولي )الرجوع إلى األرقام الواردة في المرفق(. ولذا، وفي 
حالة تساوي جميع العوامل األخرى، ألسعار الفائدة دور حاسم في تحسين المالءة 

المالية وتصحيح مسار تراكم الدين. وتتبع غالبية البلدان العربية سياسة نقدية غير 
فاعلة، حيث تثبت أسعار صرف العمالت. ولذلك، وباستثناء بعض البلدان التي اعتمدت 

مؤخرًا نظامًا أكثر مرونة في أسعار صرف العملة، يبقى دور أسعار الفائدة محدودًا 
د أسعار الفائدة المرتفعة، في المقام األول، من ِقبل  نسبيًا في تصحيح التضخم. وتَُحدَّ

قطاع مصرفي يطغى عليه االحتكار. وفي بعض البلدان، مثل لبنان، هذا القطاع هو 
الدائن الرئيسي للحكومة. وفي غياب النمو المرتفع، يشكل ارتفاع أسعار الفائدة مخاطر 
شديدة باإلعسار، ويؤدي إلى تراكم الديون، وهو ما حدث فعاًل خالل السنوات األخيرة. 
ورغم الرؤى المفيدة بشأن استقرار أوضاع الديون التي يتيحها حساب متوسط الفارق 

بين سعر الفائدة ومعدل النمو، ال ينبغي اعتباره دلياًل مطلقًا، فقد تكون تكلفة رأس 
المال منخفضة بشكل مؤقت في األسواق الناشئة، وكذلك قد تتغير السياسة النقدية 

بدرجة كبيرة فتتأثر أسعار الفائدة ومعدالت النمو، وبالتالي يتأثر الفارق18.

 انخفاض تأثير اإلنفاق الحكومي
في اإلنتاجية والنمو

ل الديون في المنطقة العربية، بالدرجة األولى،  تركز النقاش حول القدرة على تحمُّ
على ُسُبل زيادة اإليرادات الحكومية و/أو خفض اإلنفاق الحكومي. ولكن ثمة َنهٍج 
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الشكل 21.4 تطور اإلنفاق الحكومي الجاري كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل إجمالي نمو إنتاجية 
العوامل، 2015-2000

المصدر: من تجميع اإلسكوا.
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الشكل 22.4 أثر االستهالك العام على نمو اإلنتاجية في البلدان العربية، 2017-1995
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البلدان نظام طريقة العزوم المعمّمة التأثير الثابت مع انحدار تلقائي من الدرجة األولى  التأثير الثابت

المصدر: من تجميع اإلسكوا.

ثالث لطالما تعرض لإلهمال، وهو كيفية تأثير اإلنفاق الحكومي على بقية االقتصاد. 
 )Barro, 1991( وبارو )Grier and Tullock, 1989( وقد أثبت كل من غرير وتوللوك

بوضوح أن اإلنفاق الحكومي يؤثر على النمو االقتصادي، وبالتالي على قاسم نسبة 
الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي. وبعبارة أخرى، بداًل من خفض مستوى العجز 

العام، يمكن للحكومة أن تركز على الكيفية التي يمكن بها لإلنفاق العام أن يزيد الناتج 
المحلي اإلجمالي، وبالتالي أن يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

وفي المنطقة العربية، هناك مؤشرات على أن اإلنفاق الحكومي له تأثير سلبي على 
اإلنتاجية. وقد كانت هذه الظاهرة مثيرة للقلق بشكل خاص منذ عام 2010، مع 
تزايد حصة الناتج المحلي اإلجمالي المخصصة لإلنفاق العام الجاري، في معظم 

البلدان، بينما استمرت اإلنتاجية في االنخفاض. ويتبّين هذا المنحى بوضوح في 
تونس ومصر، مع انخفاض معدل نمو إنتاجية العوامل اإلجمالية، على مدى خمس 

سنوات، من 3 في المائة في عام 2000 إلى حوالي 1 في المائة في عام 2015، بينما 
ارتفع متوسط إنفاق الحكومة الجاري لفترة خمس سنوات، كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، في الفترة 2010-2015 من 16.5 في المائة إلى 18.6 في المائة في تونس، 

ومن 11.4 في المائة إلى 11.5 في المائة في مصر.

 Bchir( ومن أجل تحليل آثار اإلنفاق العام على اإلنتاجية، وضع بشير وبن عبد اهلل
and Ben Abdallah, 2020( نموذجًا اقتصاديًا قياسيًا، مع إجراء عملية بيانات 

ن التقديرات االقتصادية أن أثر االستهالك العام على  مقطعية دينامية19. وتُبيِّ
إنتاجية العوامل الكلية على الصعيد العالمي سلبي وذو أهمية إحصائية، في حين أن 
أثر االستثمار العام ليس كبيرًا. وتتماشى هذه النتائج مع معظم الدراسات التجريبية 

بشأن تأثير اإلنفاق الحكومي على النمو20.

وبالنسبة للبلدان العربية، يؤكد التقدير الحقائق التي يبينها الشكل 22.4 بصورة 
مبسطة. وأثر اإلنفاق الحكومي الجاري على إجمالي إنتاجية العوامل هو أثر سلبي 

إلى حد كبير، في حين أن آثار االستثمار العام ضئيلة. ولكن، عند مقارنة أداء البلدان 
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الشكل 23.4 اإلنفاق الحكومي الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، 2022-2008
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World Bank, World Development Indicators. Available at https://databank.worldbank.org/source/world- :المصدر
.)development-indicators )accessed on 20 April 2020

الشكل 24.4 التطورات والتوقعات للناتج المحلي اإلجمالي االسمي في تونس عند مستويات مختلفة من الكفاءة 
الحكومية، 2018-2010
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المصدر: من تجميع اإلسكوا.

العربية بالمتوسط العالمي، يصبح حجم المشكلة واضحًا. فباستثناء البحرين، يقّل 
تأثير اإلنفاق العام على إجمالي إنتاجية العوامل عن المتوسط العالمي، بغض النظر 
ة، التأثير الثابت، التأثير الثابت مع  عن طريقة الحساب )نظام طريقة العزوم المعممَّ
انحدار تلقائي من الدرجة األولى(. والوضع يبعث على مزيد من القلق لدى مقارنة 

أداء المنطقة باألداء في بلغاريا أو الصين.

وهذه النتائج تعني أن انخفاض كفاءة اإلنفاق الحكومي في المنطقة العربية له 
دور كبير في مشكلة الدين. وقد اتبعت الحكومات العربية نوعين من السياسات 
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الشكل 25.4 التطورات والتوقعات للناتج المحلي اإلجمالي االسمي في المملكة العربية السعودية عند مستويات 
مختلفة من الكفاءة الحكومية، 2019-2010
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المصدر: من تجميع اإلسكوا.

الشكل 26.4 نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
في تونس في عام 2018 عند مستويات مختلفة من 
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المصدر: من تجميع اإلسكوا.

الشكل 27.4 نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
في المملكة العربية السعودية في عام 2019 عند 
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المصدر: من تجميع اإلسكوا.

العامة للتصدي لهذه المشكلة. فاختارت مجموعة من الحكومات إجراء تخفيض 
كبير في اإلنفاق الحكومي، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي )الشكل 23.4 ألف(. 

فقد خفضت مصر، على سبيل المثال، حصة اإلنفاق العام الجاري إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي من 11.2 في المائة في عام 2010 إلى 8.4 في المائة في عام 2018. وقد 

استوعبت حكومات هذه البلدان أوجه عدم كفاءة تدخالتها العامة، غير أن ذلك، 
يعني، بالمقابل، المخاطرة بتدهور مرفقاتها العامة وظروفها االجتماعية.

واختارت مجموعة أخرى من الحكومات زيادة حصة الحكومة من النفقات 
الجارية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )الشكل 23.4 باء(. والتكلفة 
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االقتصادية لعدم الكفاءة العامة كبيرة على حكومات هذه المجموعة. وإذا 
أُعيد تشغيل النموذج باستخدام مستوى أداء اإلنفاق العام الجاري في الصين، 
التكلفة  العام. وتقدر  النسبية لإلنفاق  الكفاءة  لعدم  النسبية  التكلفة  يمكن تقدير 

التراكمية لعدم الكفاءة في الحكومة التونسية بحوالي 51.8 مليار دينار 
تونسي، إذا كان مستوى كفاءة الحكومة التونسية عند المتوسط العالمي. لكن، 
إذا ما قورن مستوى الكفاءة بكفاءة الحكومة الصينية، تصل التكلفة إلى 71.9 

مليار دينار تونسي.

بالقدر نفسه الذي ينخفض  المديونية  الكفاءة، سينخفض مستوى  ومع تحسن 
به مستوى اإلنفاق الحكومي. وبعد أن كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي في تونس 77 في المائة في عام 2018، ستنخفض إلى 69.7 في 

المائة إذا بلغ مستوى كفاءة الحكومة التونسية المتوسط العالمي، وإلى 67.2 
في المائة إذا بلغ مستوى كفاءة الحكومة التونسية مستوى كفاءة الحكومة 

ر  الصينية. ومن األمثلة األخرى على ذلك المملكة العربية السعودية، حيث ُتقدَّ
تكلفة عدم الكفاءة بنحو 199.6 مليار ريال مقارنة بالمتوسط العالمي، وبنحو 

1608.8 مليار ريال مقارنة بالصين.

وثمة رابط وثيق بين جودة الحوكمة ومدى كفاءة الحكومات في النمو 
العربية من سوء الحوكمة  المنطقة  المالية. ولطالما عانت  االقتصادي والنواتج 

)الجدول 3.4(، وهو أحد أسباب األزمة االقتصادية التي تشهدها 
العالقة  البحوث االقتصادية  بّينت  المنطقة حاليًا. وقد 

اإليجابية بين مؤشرات الحوكمة وأداء النمو. ويشير التقدير 
 )AlAdlani, 2019( االقتصادي القياسي الذي أجراه العدالني

إلى أن الحوكمة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي أفضل، 
ال سيما على األجل الطويل. وقد بّين تشونغ وكالديرون 
)Chong and Calderon, 2000( أن ظهور آثار اإلصالح 

المؤسسي على النمو االقتصادي في البلدان األفقر 
يستغرق وقتًا أطول من تأثير النمو االقتصادي على 

نوعية المؤسسات. وخلصت دراسة أجراها مهنا ويزبك 
 Mehanna, Yazbeck and Sarieddine,( وسري الدين

2010( إلى أن الصوت والمساءلة، وفعالية الحكومة، والسيطرة 
على الفساد هي من بين مؤشرات الحوكمة الستة التي تؤثر 

على أداء النمو في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
 Mira and( أفريقيا الغنية بالنفط. وبّين ميرا وهاماداش

Hammadache, 2017( أن االستقرار السياسي مهم بالنسبة 
للبلدان غير المنتجة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. وتتكرر هذه النتيجة في دراسات ركزت على مناطق 

 Williams,( نامية أخرى، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
2017(، وكذلك في الدراسات باستخدام األساليب المقطعية 

.)Aisen and Veiga, 2013; Han, Khan and Zhuang, 2014(
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الجدول 3.4 تصنيف البلدان العربية بحسب النسبة المئوية بين جميع البلدان (من 0 (أدنى مرتبة( إلى 100 (أعلى مرتبة(

 
الصوت 

والمساءلة
االستقرار السياسي 

وغياب العنف/اإلرهاب
فعالية الحكومة

الجودة 
التنظيمية

سيادة 
القانون

ضبط الفساد

28.633.356.757.258.260.6األردن

17.769.588.978.477.983.7اإلمارات العربية المتحدة

9.922.463.967.868.856.7البحرين

56.717.148.635.655.852.9تونس

20.213.833.77.720.729.3الجزائر

28.141.93.810.612.515.4جزر القمر

1.50.53.43.41.01.4الجمهورية العربية السورية

10.834.824.020.718.320.7جيبوتي

5.46.75.33.810.67.7السودان

3.02.91.01.90.01.0الصومال

21.24.823.156.733.746.6الضفة الغربية وغزة

22.71.99.69.63.88.7العراق

17.267.162.564.470.767.3ُعمان

13.870.075.074.075.579.3قطر

29.154.352.957.761.151.0الكويت

32.57.617.836.519.712.0لبنان

7.91.41.91.01.92.4ليبيا

8.412.936.518.838.027.9مصر

29.632.447.646.248.645.7المغرب

5.929.564.451.958.763.0المملكة العربية السعودية

25.126.234.622.128.820.2موريتانيا

4.40.00.54.32.91.9اليمن

 World Bank, Worldwide Governance Indicators )WGI(. Available at https://info.worldbank.org/governance/wgi )accessed :المصدر
.)on 15 April 2020

https://info.worldbank.org/governance/wgi
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ل  جيم. التفاوت في القدرة على تحمُّ
الديون وسيناريوهات استقرار الديون

ل الدين، الذي  وفقًا لإلطار المتعلق بقدرة البلدان المنخفضة الدخل على تحمُّ
وضعه البرنامج المشترك بين الصناديق والمصارف، ال يزال العجز عن تسديد 

الديون يهدد عددًا من أقل البلدان نموًا في المنطقة العربية. وبحسب هذا 
التقييم، بات السودان والصومال عاجزين عن تسديد الديون فعاًل، في حين 
وصل خطر العجز إلى درجة تتراوح بين المتوسطة والشديدة في جزر القمر 

وجيبوتي وموريتانيا )الجدول 4.4(. وتشهد هذه البلدان انكماشًا حادًا في 
اإلنتاج، بينما تتطلب جهود اإلغاثة واإلنعاش من آثار جائحة كوفيد-19 زيادة 

هائلة في اإلنفاق. وفي حالة السودان، تعيق المتأخرات الخارجية الكبيرة 
إمكانية حصول هذا البلد على التمويل الخارجي21، ويتعين عليه أن يفي 

بجميع الشروط الالزمة للتأهل لتخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة البلدان 
الُمْثَقَلة بالديون. وقد طلبت السلطات السودانية برنامجًا مدته 12  الفقيرة 

شهرًا يرصده الموظفون لدعم الجهود الرامية إلى استعادة استقرار االقتصاد 
الكلي، وإرساء األسس لنمو متين وشامل، وتعبئة التمويل الخارجي، وإحراز 

تقدم نحو تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة الُمْثَقَلة 
بالديون، والتغلب على أثر جائحة كوفيد-19 22 . وقد اتخذ الصومال الخطوات 
الالزمة للبدء في الحصول على تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان 
الفقيرة المُْثَقَلة بالديون، التي ستخفض ديونه من 5.2 مليار دوالر، كما كانت 

في نهاية عام 2018، إلى 557 مليون دوالر بالقيمة الحالية الصافية بمجرد 
وصول البلد إلى نقطة اإلنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة الُمْثَقَلة بالديون، 

وذلك في غضون ثالث سنوات تقريبا23.

الجدول 4.4 المشاركون في مبادرة تعليق خدمة الدين لمجموعة العشرين مع الوفورات المحتملة التي يمكن أن تتحقق 
لهم على أساس المبالغ المستَحقة للدائنين

البلد

مشارك 
في 

المبادرة؟
خطر المديونية 

الخارجية
خطر العجز عن 
تسديد الديون

تاريخ نشر تحليل 
استدامة البيانات

الوفورات المحتملة 
من المبادرة (بماليين 

الدوالرات(

الوفورات المحتملة من المبادرة 
(كنسبة من الناتج المحلي 

اإلجمالي لعام 2019(
2.30.2نيسان/أبريل 2020معتدلمعتدلنعمجزر القمر

59.21.6أيار/مايو 2020شديدشديدنعمجيبوتي
...آذار/مارس 2020في وضع عجز في وضع عجزالالصومال
90.01.2نيسان/أبريل 2020شديدشديدنعمموريتانيا

142.70.5.........نعماليمن
.2020c ,Bank World :المصدر

ر الوفورات المحتملة من ديون المبادرة على أساس التوقعات الشهرية لشهري أيار/مايو وكانون األول/ديسمبر 2020، وذلك استنادًا إلى  مالحظة: ُتقدَّ
دة والمدفوعة في نهاية عام 2018. الديون العامة والمضمونة من الحكومة غير المسدَّ
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تفاقم جائحة كوفيد-19 وتداعياتها االقتصادية من مخاطر الديون، المرتفعة أصاًل. 
وقد اتخذ المجتمع الدولي إجراءات لتخفيف عبء الديون من خالل مبادرة تعليق 

خدمة الدين لمجموعة العشرين، ومنح تخفيف أعباء الديون التي أتاحها صندوق 
النقد الدولي لخمسة وعشرين بلدًا من خالل الصندوق االئتماني الحتواء الكوارث 

وتخفيف أعباء الديون. ويشير تقديٌر للوفورات المحتملة التي تتيحها مبادرة تعليق 
خدمة الدين إلى أن البلدان المشاركة قد تحقق وفورات بمقدار 294 مليون دوالر، 
وذلك استنادًا إلى مدفوعات خدمة الدين التي يتوقع استحقاقها خالل الفترة من 
أيار/مايو إلى كانون األول/ديسمبر 2020 )الجدول 4.4(. غير أن هذا ال يكفي ألن 
مجموع خدمة الدين العام ألقل البلدان نموًا العربية يبلغ نحو مليار دوالر، كما أن 
مدفوعات فوائد الدين الخارجي العام تبلغ نحو 550 مليون دوالر. وعلى مبادرة 

تعليق خدمة الدين أن تشمل الديون ألطراف متعددة؛ إذ تقتصر، حاليًا، على الديون 
الثنائية األطراف. ويبين الجدول 5.4 المساعدة التي قدمها صندوق النقد الدولي 

إلى جزر القمر وجيبوتي واليمن، من خالل الصندوق االستئماني الحتواء الكوارث 
وتخفيف أعباء الديون، والتي بلغ مقدارها 23.4 مليون دوالر. وباإلضافة إلى 

المساعدة، اقترضت جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال ما مجموعه 423 
ر، أي التسهيل  مليون دوالر من صندوق النقد الدولي في إطار آليات اإلقراض الميسَّ
ع. كما اقترضت جزر القمر 5.93 مليون  االئتماني السريع والتسهيل االئتماني الموسَّ

رة وفي إطار أداة التمويل السريع. دوالر تحت شروط غير ميسَّ

رًا )بمعدالت فائدة صفرية حتى  ويقدم صندوق النقد الدولي أيضًا دعمًا ماليًا ميسَّ
حزيران/يونيو 2021( من خالل الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر، وقد 

الجدول 5.4 التمويل الطارئ وتخفيف خدمة الدين المقدمان من صندوق النقد الدولي إلى أقل البلدان نموًا العربية

نوع التمويل العاجلالبلد
المبلغ الموافق 

عليه
المبلغ الموافق عليه 

(بماليين الدوالرات(
تاريخ الموافقة

جزر القمر

تخفيف عبء خدمة الديون: الصندوق االستئماني الحتواء 
الكوارث وتخفيف أعباء الديون

13 نيسان/أبريل 1.332020 مليون دوالر0.97 مليون

22 نيسان/أبريل 4.052020 مليون دوالر2.97 مليونتسهيل ائتماني سريع

22 نيسان/أبريل 8.082020 مليون دوالر5.93 مليونأداة التمويل السريع

جيبوتي
8 أيار/مايو 43.42020 مليون دوالر31.8 مليونتسهيل ائتماني سريع

تخفيف عبء خدمة الديون: الصندوق االستئماني الحتواء 
الكوارث وتخفيف أعباء الديون

8 أيار/مايو 2.32020 مليون دوالر1.69 مليون

25 آذار/مارس 395.52020 مليون دوالر292.4 مليونتسهيالت ائتمانية موسعة، وتسهيل الصندوق الممددالصومال
23 نيسان/أبريل 1302020 مليون دوالر95.68 مليونتسهيل ائتماني سريع موريتانيا

اليمن
تخفيف عبء خدمة الديون: الصندوق االستئماني الحتواء 

الكوارث وتخفيف أعباء الديون
13 نيسان/أبريل 19.762020 مليون دوالر14.44 مليون

IMF, COVID-19 Financial Assistance and Debt Service Relief. Available at https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/ :المصدر
.)COVID-Lending-Tracker#ftn )accessed on 15 September 2020

مالحظة: وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن تخفيف عبء خدمة الديون عبر الصندوق االستئماني الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون سيفيد البلدان 
التي تستحق خدمة ديونها خالل الفترة من 13 نيسان/أبريل إلى 13 تشرين األول/أكتوبر 2020.
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الشكل 28.4 الديون المطلوبة لتثبيت نسب الرصيد األساسي تحت مختلف أهداف الديون، 2030-2019
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ر في الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو في المائة في الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو1زيادة بنسبة ال تغيُّ

مصر األردن المغرب تونس

.Sarangi, 2020a :المصدر

صمم هذا الدعم خصيصًا لظروف البلدان المنخفضة الدخل واحتياجاتها. ويمثل 
مرفق االئتمان االحتياطي، والتسهيل االئتماني الموسع، والتسهيل االئتماني السريع 

رة لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل،  ثالث أدوات رئيسية للتمويل بشروط ميسَّ
وذلك، على التوالي، للتصدي للمشاكل في ميزان المدفوعات على األجلين القصير، 

وعلى األمد المتوسط، ولتلبية االحتياجات العاجلة.

وباستخدام حساب الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو، يمكن تحديد الرصيد 
األساسي المطلوب من خالل عملية محاكاة للوصول إلى أهداف محددة لنسبة 

الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي على األجل المتوسط. ولتحقيق ذلك، اسُتخدم 
متوسط الفارق لفترة عشر سنوات ولمدة خمس سنوات، وذلك من خالل مراعاة 

سعر الفائدة الحقيقي الفعلي المرجح، والمرجح بنسبة الدين الخارجي وبنسبة 
الدين المحلي، وبمعدل النمو الحقيقي. ويعرض الشكل 28.4 تمرين المحاكاة ألربعة 

رات أو الصدمات التي قد يتعرض الفارق إليها.  سيناريوهات، بينما يسمح بالتغيُّ
وقد ُأجريت هذه العملية لبلدان الدخل المتوسط العربية التي يقل فيها الفارق عن 
ن في المنهجية. ولبنان ليس جزءًا من هذه العملية  الصفر، وذلك كشرط مسبق مبيَّ

حيث إن الفارق، بمتوسطه الحالي والماضي، ظل إيجابيًا بدرجة كبيرة.

السيناريو 1: المحافظة على هدف الدين )د*( عند مستوى عام 2018 كنسبة   
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 2030؛

السيناريو 2: المحافظة على هدف الدين )د*( عند نسبة 75 في المائة من الناتج   
المحلي اإلجمالي بحلول عام 2030؛

السيناريو 3: المحافظة على هدف الدين )د*( عند نسبة 70 في المائة من الناتج   
المحلي اإلجمالي بحلول عام 2030؛
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السيناريو 4: المحافظة على هدف الدين )د*( عند نسبة 60 في المائة من الناتج   
المحلي اإلجمالي بحلول عام 2030.

وتحت السيناريوهات األربعة كافة، ُطبِّق الفارق على أساس المتوسط التاريخي 
للسنوات العشر الماضية )منذ عام 2009 حتى عام 2018(. وعالوة على ذلك، 

اسُتخدمت زيادة بنسبة 1 في المائة في الفارق، وذلك لمراعاة أثر احتمال ارتفاع 
أسعار الفائدة أو تراُجع النمو. وتجدر اإلشارة إلى أن أسعار الفائدة األجنبية ارتفعت 

خالل العامين 2018 و2019 )أي قبل جائحة كوفيد-19(. وهذا ال يثير القلق حاليًا 
بسبب إجراءات خفض أسعار الفائدة التي تتبعها معظم البلدان للتخفيف من أزمات 

السيولة أثناء تفشي الجائحة. وقد ترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما تبدأ 
االقتصادات في االنتعاش، أو قد تتعرض أسعار الفائدة لضغوط الحتواء التضخم 

في المستقبل القريب. ولذلك، من المفيد تحري آثار الصدمات على الفارق بين سعر 
الفائدة ومعدل النمو من أجل التوصل إلى أهداف للدين عبر المحاكاة24. ويتبين 

من مقارنة الرصيد األساسي المطلوب بالرصيد األساسي الفعلي، كحصة من الناتج 
المحلي اإلجمالي، التعديل الالزم في الرصيد األساسي للحفاظ على نسبة الدين إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي عند خط األساس، أو للتوصل إلى حصة النسبة المستهَدفة 

من الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي في سنوات معينة.

ر المطلوب، كحصة من الناتج المحلي  ويعرض الشكل 28.4 الرصيد األساسي المقدَّ
اإلجمالي، لتحقيق أهداف مختلفة للديون، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي، 

بحلول عام 2030. وإذا قررت البلدان اإلبقاء على نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي على ما كانت عليه في عام 2018، فعليها أن ُتبقي الرصيد األساسي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي عند نقطة الصفر على مر السنين، مع افتراض بقاء الفارق 

بين سعر الفائدة ومعدل النمو على حاله دون تغيير. وإذا كان القرار هو اإلبقاء على 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي عند 75 في المائة بحلول عام 2030، على 

مصر أن تحافظ على نسبة 0.97 في المائة للرصيد األساسي إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي، وعلى األردن أن ُيبقي النسبة عند 0.45 في المائة، وعلى المغرب أن 

ُيبقيها عند صفر في المائة، وعلى تونس أن ُتبقيها عند -0.01 في المائة. ويقتضي 
هدف أقل لنسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي فائضًا أساسيًا أكبر، كما هو 

مبّين في مختلف أهداف نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي. واالفتراض 
الحاسم هو أن الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو يبقى على حاله. وسينخفض 

ر في الفارق بين سعر الفائدة  الجدول 6.4 التعديالت المطلوبة على الرصيد األساسي، مع افتراض عدم حدوث أي تغيُّ
ومعدل النمو، ومع افتراض تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي عند 75 في المائة بحلول عام 2030

الرصيد األساسي الفعلي 
(كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي(

الرصيد األساسي المطلوب، في 
المتوسط (كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي(
التعديل المطلوب لعام 2019 (الرصيد األساسي 

كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
مليار 
دوالر

1.450.451.900.80-األردن

0.011.900.76-1.91-تونس

0.400.971.363.41-مصر

1.280.001.271.51-المغرب
.Sarangi, 2020a :المصدر
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ر مؤات في الفارق، يحّركه بالدرجة  الرصيد األولي المطلوب في حال حدوث تغيُّ
األولى تحسن معّدل النمو. وعلى النقيض من ذلك، ستتسبب زيادة الفارق، 

مدفوعة إما بانكماش النمو أو زيادة أسعار الفائدة، بزيادة في الرصيد األساسي 
المطلوب لتثبيت الدين عند المستوى المستهَدف، كما يتبّين في الطرف األيمن من 

الرسم البياني باألعمدة )الشكل 28.4(.

ر في الفارق، ستحتاج مصر إلى تعديل  وعلى افتراض عدم حدوث أي تغيُّ
رصيدها األساسي إلى 1.36 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي )ما يعادل 

رصيدًا أساسيًا قدره 3.41 مليار دوالر في عام 2019(. ويلزم إبقاء الرصيد 
األساسي عند 0.80 مليار دوالر في األردن، وعند 1.51 مليار دوالر في المغرب، 
وعند 0.76 مليار دوالر في تونس. وهذه التعديالت معقولة إذا ما قورنت بتلك 
المطلوبة لخفض رصيد الديون وفقًا ألطر صندوق النقد الدولي. وخالل الفترة 

2005-2008، بلغ متوسط الرصيد األساسي لبلدان الدخل المتوسط العربية 2.5 
في المائة من إجمالي ناتجها المحلي اإلجمالي. ولذلك فإن تحقيق نسبة ما بين 0 
إلى 1 في المائة من الرصيد األساسي ضروري لتحسين القدرة على تحمل الديون 
وإفساح حّيز مالي أكبر نسبيًا لإلنفاق على التنمية االجتماعية. وأما كيفية زيادة 
الرصيد األساسي، فهي مسألة ترتبط بالسياسة المالية، وتتجاوز نطاق ما يبحثه 

هذا الفصل25.

ويمكن استخدام الفارق بين أسعار الفائدة ومعدل النمو لحساب المتطلبات 
المماثلة للرصيد األساسي في أقل البلدان العربية نموًا. ويكون سعر الفائدة هو 

سعر الفائدة الخارجي. ومن المسائل الحاسمة أن حساب سعر الفائدة الفعلي لن 
يرسم دائمًا صورة دقيقة، ألن أكثر هذه البلدان لديه إمكانية الحصول على قروض 

ميسرة ومنح تخفيف عبء الديون. وأحد األوضاع المثالية، في هذا الصدد، 
هو معرفة سعر الفائدة على االقتراض، من أجل حساب الفارق بين سعر الفائدة 

ومعّدل النمو، وهو ما تتوفر عنه بيانات كافية. وعالوة على ما سبق، تعاني هذه 
البلدان من عجز على تسديد الديون. وفي المتوسط، ظلَّت أرصدتها األساسية 

سلبية في الماضي. وتواجه هذه البلدان أيضًا عجزًا مزمنًا في الحساب الجاري. 
وهذه القضايا جميعها تضع تعقيدات أمام التوصل إلى فهم واضح للرصيد 

األساسي الالزم لتثبيت الدين في أقل البلدان نموًا، ال سيما وأن هذه البلدان 
ستحتاج إلى مزيد من التمويل إذا كان لها أن تحقق كامل طاقاتها الكامنة.

دال. الخالصة واآلثار المترتبة على 
السياسات

منذ عام 2008، تعاني المنطقة العربية من زيادة الدين كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي. وقد ارتفعت النسبة من 15 في المائة في عام 2011 إلى 48 في المائة 

في عام 2014. وهناك أسباب كثيرة لتراكم الديون، وتشمل األثر السلبي لالنكماش 
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االقتصادي العالمي، والعجز التجاري المزمن في بلدان الدخل 
المتوسط، والصراع في عدة بلدان، وتقلبات أسعار السلع 

األساسية التي أفضت إلى اتساع العجز المالي في البلدان 
التي تعتمد على صادرات النفط والسلع األساسية. ودفعت 
التداعيات الفادحة لجائحة كوفيد-19 البلدان العربية إلى 

دوامة من االقتراض.

لقد تنامى الدين العام، في بلدان الدخل المتوسط وأقل البلدان 
نموًا في المنطقة العربية، من جذور العجز األساسي المرتفع 

والمزمن، المدفوع أصاًل باإلنفاق االستنسابي، والعجز المستمر 
في الحساب الجاري نتيجة لالعتماد على الواردات بدرجة أكبر 

من الصادرات. ويسفر تحليل دالة االستجابة المالية والفجوة 
في االستدامة المالية عن التوصيات التالية:

تحسين نوعية الحوكمة االقتصادية، وتقوية المؤسسات 
المعنية بوضع الميزانية لتحسين استجابات السياسات المالية 

لألزمات االقتصادية؛

تعديل الرصيد األساسي بما يتماشى مع هدف نسبة الدين   
إلى الناتج المحلي اإلجمالي؛

تعزيز النمو من خالل تحسين التنسيق المالي والنقدي.  

وينبغي أن تنظر جميع الحكومات العربية في التوصيات 
التالية أيضًا:

وضع سيناريوهات لتثبيت الديون على األجلين المتوسط   
إلى الطويل، مع األخذ في االعتبار الحاجة لزيادة االقتراض 

الحالي أو الجديد للمساعدة في تحسين الحّيز المالي 
لتمويل أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو االقتصادي؛

استخدام السياسة المالية على نحو استراتيجي لتعزيز   
الحّيز المالي، وخفض الديون عن طريق خفض النفقات 

االستنسابية الُمْهَدَرة؛

زة للنمو؛ تحديد آليات    إعطاء األولوية للتدابير المالية الُمعزِّ
للرصد وتحديد األهداف؛ تحسين إدارة المالية العامة 

بمجملها من خالل وضع قواعد لتثبيت الدين، وأطر لإلنفاق 
في األجل المتوسط، وكذلك أطر لإليرادات في األجل 

المتوسط؛ تحسين الشفافية؛ والحد من التسربات؛

وضع سياسة نقدية مناسبة، تحقق الظروف الالزمة   
لزيادة قيمة التدابير المالية إلى أكبر درجة ممكنة. بيد أن 
هذه السياسات ال تكفي إلنشاء حّيز مالي كاٍف لمتطلبات 

التخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19. ومن أجل 

االنتعاش بشكل أفضل وأسرع، ستحتاج هذه البلدان إلى 

دعم مالي إضافي؛

تنويع االقتصاد لتشجيع التصدير وإيجاد فرص العمل   

وتعزيز النمو؛

ربط اإلنفاق الحكومي بنتائج التنمية وتعزيز إنتاجيته   

من خالل رصد وتقييم نتائج ومخرجات كل بند من بنود 

اإلنفاق العام من حيث مساهمته في النتائج اإلنمائية، وال 

سيما أهداف التنمية المستدامة؛

توسيع نطاق مبادرات التخفيف من عبء الديون بحيث   

يشمل أقل البلدان العربية نموًا وبلدان الدخل المتوسط 

العربية لتوليد حّيز مالي فوري من أجل تخصيص الموارد 

للقطاعات والفئات السكانية المستهَدفة من أجل تعزيز 

التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبالنسبة إلى أقل البلدان العربية نموًا:  

تمديد فترة مبادرة تعليق خدمة الدين التي أطلقتها   

مجموعة العشرين حتى نهاية عام 2021؛

شمول الديون المتعددة األطراف في مبادرة تعليق   

خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين التي ال تزال 

محصورة بالديون الثنائية األطراف؛

إتاحة الوصول إلى مبادرة البلدان الفقيرة الُمْثَقَلة بالديون   

لتستفيد منها بلدان مثل السودان.

وبالنسبة إلى بلدان الدخل المتوسط العربية:  

توسيع نطاق مبادرة تعليق خدمة الدين التي أطلقتها   

مجموعة العشرين لتشمل بلدان الدخل المتوسط العربية؛

تحسين مشاركة القطاع الخاص في مبادرة تعليق خدمة   

الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين؛

تحسين وصول بلدان الدخل المتوسط العربية إلى   

رة؛ الديون الميسَّ

تشجيع إعادة هيكلة الديون ومبادلة الديون كأداتين   

هامتين لتخفيف الديون على األمدين المباشر والقريب.



114

المرفق

ر في الدين العام في مصر )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( المساهمة في التغيُّ

ر في الدين العام في األردن )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( المساهمة في التغيُّ

4.12.50.4
-3.7

-13-13.1

0.46.5

-0.3

0.3
0.1

0.1

1.1
10.3

2.4

-20

-10

0

10

20

2008-201620172018

العجز األساسي الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو انخفاض قيمة أسعار الفائدة

العوامل المحددة األخرى التي تتسبب بالديون رات في األصول الباقي، بما في ذلك التغيُّ ر في إجمالي دين القطاع العام التغيُّ

3.3

-1.8
-0.4

-1.2

0.91.2

0

0
0

0.4

0.4
1.1

-0.5
-0.6

1.1

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2009-201720182019

العجز األساسي الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو انخفاض قيمة أسعار الفائدة

العوامل المحددة األخرى التي تتسبب بالديون رات في األصول الباقي، بما في ذلك التغيُّ ر في إجمالي دين القطاع العام التغيُّ



115

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

ر في الدين العام في لبنان )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( المساهمة في التغيُّ

ر في الدين العام في تونس )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( المساهمة في التغيُّ

.IMF Article IV of respective countries, latest years :المصدر

-1.5
-0.8

1.4

-1.9

3.4
1.7

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2008-201620172018

العجز األساسي الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو انخفاض قيمة أسعار الفائدة

العوامل المحددة األخرى الباقي ر في دين القطاع العام التغيُّ

2.51.91 -0.9
-3.4-3.1

2.2
9.4

-3.6

-0.1

0.7

-1.7

-0.5
-1.1

1.4

-10

-5

0

5

10

15

2009-201720182019

العجز األساسي الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو انخفاض قيمة أسعار الفائدة

العوامل المحددة األخرى التي تتسبب بالديون رات في األصول الباقي، بما في ذلك التغيُّ ر في إجمالي دين القطاع العام التغيُّ



116

المراجع

األردن، وزارة المالية )2020أ(. نشرة مالية الحكومة العامة، 
المجلد الواحد والعشرون، العدد الثاني عشر )كانون الثاني/

يناير 2020(. عّمان.

__________ )2020ب(. نشرة مالية الحكومة العامة، المجلد 
الثاني والعشرون، العدد األول )شباط/فبراير 2020(. عّمان.

األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
)اإلسكوا( )2018(. إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة 

العربية. E/ESCWA/EDID/2017/4. بيروت.

__________ )2019(. استعراض السياسة المالیة للدول 
العربية E/ESCWA/EDID/2019/WP.20 .2019. بيروت.

__________ )2020أ(. أثر جائحة كوفيد19- على توزيع الثروة 
والفقر في لبنان. E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.8. بيروت.

__________ )2020ب(. استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من 
 .E/ESCWA/2020/INF.3 .تداعيات الوباء – فيروس كورونا

بيروت.

__________ )2020ج(. فيروس كورونا: التكلفة االقتصادية 
 E/ESCWA/CL3.SEP/2020/Policy .على المنطقة العربية

Brief.1. بيروت.

__________ )2020د(. مسح التطورات االقتصادية 
E/ .واالجتماعية في المنطقة العربية 2019-2020، موجز

SUMMARY/1/ESCWA/CL3.SEP/2020. بيروت.

األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )2020(. 
آخر المستجدات اإلنسانية، العدد 3 )آذار/مارس 2020(. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
_2303%resources/Humanitarian%20Update%20

.5D.pdf%V1_Ar%5B2

البحرين، وزارة المالية واالقتصاد الوطني )2020(. التقرير 
االقتصادي لمملكة البحرين للعام 2019. المنامة.

السودان، بنك السودان المركزي )2019(. العرض االقتصادي 
والمالي، المجلد 60، العدد 4 )تشرين األول/أكتوبر – كانون 

األول/ديسمبر 2019(.

صندوق النقد العربي )2020(. تقرير آفاق االقتصاد العربي، 
اإلصدار الحادي عشر، نيسان/أبريل 2020. أبو ظبي.

لبنان، وزارة المالية، ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 
)2020(. موازنة المواطن والمواطنة: لبنان 2020. بيروت.

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )2018(. بيان 
األلكسو بمناسبة اليوم العربي لمحو األّمية في 8 يناير/جانفي 
http://www.alecso.org/nnsi .2018، 7 كانون الثاني/يناير

.html.2018-8-1861/43-47-13-02-02-te/2016

 Abu-Ismail, Khalid )n.d.(. Employment creation,
 productivity and inclusiveness in Arab countries

.))unpublished

 Adams, Charles, Benno Ferrari, and Donghyun
 Park )2010(. Fiscal sustainability in developing

 Asia. ADB Economics Working Paper Series, No.
.205. Manila: Asian Development Bank

 AlAdlani, Adel H. )2019(. Governance and
 Economic Growth in the Arab World: Evidence

 from Panel Data Analysis, dissertation. Western
.Michigan University ScholarWorks at WMU

 Aisen, Ari, and Francisco Jose Veiga )2013(. How
 does political instability affect economic growth?



117

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

 European Journal of Political Economy, vol. 29
.))March

 Algeria, Portail du Premier Ministère )2020(.
 Réunion du Conseil des ministres )Texte intégral(,

22 March. Available at http://www.premier-
ministre.gov.dz/fr/premier-ministre/activites/com-

.2020-fr.html-03-22

 Bank for International Settlements )2019(. Annual
Economic Report 2019. Available at https://www.

.bis.org/publ/arpdf/ar2019e.pdf

 Barro, Robert J. )1991(. Economic growth in a
 cross section of countries. Quarterly Journal of

.Economics, vol. 106, No. 2

 Bchir, Mohamed Hedi, and Mohamed Ben
 Abdallah )2020(. Assessing the effects of

 Government expenditure in productivity in the
.)Arab region )forthcoming

 Blanchard, Olivier Jean, and Stanley Fischer
 )1989(. Lectures on Macroeconomics. Cambridge,
 MA: Massachusetts Institute of Technology )MIT(

.Press

 Bohn, Henning )1998(. The behavior of U.S. public
 debts and deficits. The Quarterly Journal of

.963-Economics, vol. 113, No. 3 )August(, pp. 949

 Are stationary and cointegration .)2007( __________
 restrictions really necessary for the intertemporal

 budget constraint. Journal of Monetary
.1847-Economics, vol. 54, pp. 1837

 Celasun, Oya, Xavier Debrun, and Jonathan
 David Ostry )2006(. Primary surplus behavior

 and risks to fiscal sustainability in emerging
 market countries: a ”fan-chart“ approach. IMF

.67/Working Paper, WP/06

 Chudik, Alexander, and others )2017(. Is there
 a debt threshold effect on output growth? The

 Review of Economics and Statistics, vol. 99, No. 1

.150-)March(, pp. 135

 Chehayeb, Kareem, and Abby Sewell )2020(. How
 COVID-19 is limiting healthcare access for refugees

 in Lebanon. The New Humanitarian, 21 April.
Available at https://www.thenewhumanitarian.

Lebanon-coronavirus-/21/04/org/feature/2020
.refugee-healthcare

 Chong, A., and C. Calderon )2000(. Casualty and
 feedback between institutional measurement and

 economic growth. Economic and Politics, vol. 12,
.No. 1

 Council on Foreign Relations, Women around
 the World, and Women and Foreign Policy

 Program )2017(. Improving Women’s Economic
 Participation in MENA Nations. Blog post, 27

February. Available at https://www.cfr.org/blog/
improving-womens-economic-participation-mena-

.nations

 de Mello, Luiz )2005(. Estimating a fiscal reaction
 function: The case of debt sustainability in Brazil.
 OECD Economics Department Working Paper, No.

.423. Paris: OECD Publishing

 Egypt, Central Bank )2019(. Inflation
rates. Available at https://www.cbe.org.

eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/
 Inflationhistorical.aspx. Accessed on 16 April

.2020

 Escolano, Julio )2010(. A practical guide to public
 debt dynamics, fiscal sustainability, and cyclical
 adjustments of budgetary aggregates. Technical

 Washington, .02/Notes and Manuals, No. 2010
.D.C.: International Monetary Fund

 Escolano, Julio, Anna Shabunina, and Jaejoon Woo
 )2011(. The puzzle of persistently negative interest

 rate-growth differentials: financial repression or
 .260/income catch-up? IMF Working Paper, WP/11

.Washington, D.C.: International Monetary Fund



118

 Ferrarini, Benno, and Arief Ramayandi )2012(.
 Public debt sustainability assessments for

 developing Asia. In Public Debt Sustainability in
 Developing Asia, Benno Ferrarini, Raghbendra

 Jha and Arief Ramayandi, eds. London and New
.York: Asian Development Bank and Routledge

 Gali, Jordi, and Roberto Perotti )2003(. Fiscal policy
 and monetary integration in Europe. Working

 Paper, No. 9773. Cambridge, Massachusetts:
.National Bureau of Economic Research

 Gamarra, Boris, and others )2019(. Heavily
 Indebted Poor Countries )HIPC( Initiative and

 Multilateral Debt Relief Initiative )MDRI(:
.Statistical Update. World Bank

 Ghali, Khalifa H. )1999(. Government size and
 economic growth: Evidence from a multivariate

 cointegration analysis. Applied Economics, vol. 31,
.No. 8

 Ghosh, Atish R., and others )2013(. Fiscal fatigue, fiscal
 space and debt sustainability in advanced economies.

.The Economic Journal, vol. 123 )February

 Global Action Programme on Migrant Domestic
 Workers and their Families )2016(. Migrant

 domestic workers across the world: global and
 regional estimates – based on the ILO report on

 ”Global estimates on migrant workers“, 2015.
 Geneva: International Labour Organization.

Available at https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/

.documents/briefingnote/wcms_490162.pdf

 Grier, Kevin B., and Gordon Tullock )1989(. An
 empirical analysis of cross-national economic

 Journal of Monetary .1980-growth, 1951
.)Economics, vol. 24, No. 2 )September

 Gupta, Sanjeev, and others )2003(. Foreign aid and
 revenue response: Does the composition of aid

 Washington, .176/matter? Working Paper, WP/03
.D.C.: International Monetary Fund

 Han, Xuehui, Haider Khan, and Juzhong Zhuang

 )2014(. Do governance indicators explain
 development performance? A cross-country

 analysis. ADB Economics Working Paper Series,
 No.417 )November(. Manila, Philippines: Asian

.Development Bank

 Internal Displacement Monitoring Centre )IDMC(
)2019(. Palestine. Available at https://www.internal-
 displacement.org/countries/palestine. Accessed on

.15 August 2020

 International Energy Agency )IEA( )2020(. Gas
.2020: Analysis. Paris

 International Labour Organization )2019a(. Arab
States labour migration. Available at https://www.
ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/lang-

.-en/index.htm

 2019b(. ILOSTAT explorer. Available at( __________
 https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer28/.

.Accessed on 18 September 2020

 2019c(. World Employment Social( __________
.Outlook: Trends 2019. Geneva

 2019d(. Labour migration: Facts and( __________
figures. Available at https://www.ilo.org/beirut/

areasofwork/labour-migration/lang--en/index.
.htm. Accessed on 15 September 2020

 2020a(. Global Employment Trends( __________
 for Youth 2020: Technology and the Future of

.Jobs. Geneva

 2020b(. ILO Monitor: COVID-19( __________
 and the world of work, fourth edition, 27 May

2020. Available at https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/

.briefingnote/wcms_745963.pdf

 2020c(. COVID-19: Labour market( __________
 impact and policy response in the Arab States.

 Briefing Note with FAQs, May 2020. Beirut: ILO
.Regional Office for the Arab States

 International Monetary Fund )2014(. Budget
 institutions in G-20 countries: An update. IMF



119

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

.Policy Paper, 7 April. Washington, D.C

 2019a(. Bahrain: 2019 Article IV( __________
 Consultation. IMF Country Report, No. X/Y.

.Washington, D.C

 2019b(. Arab Republic of Egypt: Fifth( __________
 Review Under the Extended Arrangement Under

 the Extended Fund Facility-Press Release; Staff
 Report; and Statement by the Executive Director for

 the Arab Republic of Egypt. IMF Country Report,
.Washington, D.C .311/No. 19

 2019c(. Lebanon: 2019 Article( __________
 IV Consultation-Press Release; Staff Report;

 Informational Annex; and Statement by the
 Executive Director for Lebanon. IMF Country

.Washington, D.C .312/Report, No. 19

 2019d(. Morocco: 2019 Article IV( __________
 Consultation-Press Release; Staff Report; and

 Statement by the Executive Director for Morocco.
.Washington, D.C .230/IMF Country Report, No. 19

 2020a(. Jordan: 2020 Article IV( __________
 Consultation and Request for an Extended

Arrangement under the Extended Fund Facility-
 Press Releases; Staff Report; and Statement by

 the Alternate Executive Director for Jordan. IMF
.Washington, D.C .101/Country Report, No. 20

 2020b(. Sudan: 2019 Article IV( __________
 Consultation-Press Release; Staff Report; and

 Statement by the Executive Director for Sudan.
.Washington, D.C .72/IMF Country Report, No. 20

 2020c(. Tunisia: Request for Purchase( __________
 Under the Rapid Financing Instrument-Press

 Release; Staff Report; and Statement by the
 Executive Director for Tunisia. IMF Country

.Washington, D.C .103/Report, No. 20

 2020d(. World Economic Outlook( __________
Database. Available at http://www.imf.org/

weodata/index./01/external/pubs/ft/weo/2017

.aspx. Accessed on May 2020

 2020e(. IMF staff completes mission for( __________
 a staff-monitored program to Sudan. IMF Press

.Washington, D.C .245/Release, No. 20

 Jha, Raghbendra )2012(. Analytical approaches
 to assessing public debt sustainability. In Public

 Debt Sustainability in Developing Asia, Benno
 Ferrarini, Raghbendra Jha and Arief Ramayandi,
 eds. London and New York: Asian Development

.Bank and Routledge

 Kagan, Sophia )2017(. Domestic Workers and
 Employers in the Arab States: Promising Practices
 and Innovative Models for a Productive Working

 Relationship. Beirut: International Labour
.Organization, Regional Office for Arab States

 Kaufmann, Daniel )2011(. Governance and the
 Arab World transition: reflections, empirics and

 implications for the international community.
 Brookings, Global Economy and Development.

Available at https://www.brookings.edu/research/
governance-and-the-arab-world-transition-

reflections-empirics-and-implications-for-the-
./international-community

 Khalid, Ahmed M, and Teo Wee Guan )1999(.
 Causality tests of budget and current account

 deficits: Cross-country comparisons. Empirical
.402-Economics, vol. 24, pp. 389

 Ley, Eduardo )2009(. Fiscal policy for growth.
 Poverty Reduction and Economic Management

 Network Notes )PREM(, No. 131 )April(.
.Washington, D.C.: World Bank

 Libya, Central Bank of Libya )2019(. Economic
.Bulletin, vol. 59, Fourth Quarter. Tripoli

 Liu, Ernest, Atif Main, and Amir Sufi )2019(. Low
 interest rates, market power, and productivity

 growth. Working Paper 25505. Cambridge:
.National Bureau of Economic Research



120

 Loko, Boileau, and Mme Astou Diouf )2009(.
 Revisiting the Determinants of Productivity
 Growth: What’s new? IMF Working Paper,

 Washington, D.C.: International .225/WP/09
.Monetary Fund

 Mehanna, Rock-Antoine, Yousef Yazbeck, and
 Leyla Sarieddine )2010(. Governance and

 economic development in MENA countries: Does
 oil affect the presence of a virtuous circle? Journal

.of Transnational Management, vol. 15, No. 2

 Mendoza, Enrique G., and Jonathan D. Ostry
 )2008(. International evidence on fiscal solvency:

 Is fiscal policy ”responsible“? Journal of Monetary
.Economics, vol. 55

 Mira, Rachid, and Ahmed Hammadache )2017(.
 Good governance and economic growth: a

 contribution to the institutional debate about state
 failure in Middle East and North Africa. Asian

 Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, vol.
.11, No. 3

 Moyo, Dambisa )2017(. Global debt woes are
 building to a tidal wave. Financial Times, 29 May.
-Available at https://www.ft.com/content/3215e960

.25f963e998b2-9d56-3faa-11e7

 Neaime, Simon )2015(. Twin deficits and the
 sustainability of public debt and exchange rate
 policies in Lebanon. Research in International

.143-Business and Finance, vol. 33, pp. 127

 Obstfeld, Maurice )1996(. Models of currency
 crises with self-fulfilling features. European

.1047-pp. 1037 ,5-Economic Review, vol. 40, No. 3

 Oman, National Centre for Statistics and
 information )2020(. ”Omani statistics of oil

production“, Data Portal. Available at https://data.
 gov.om/OMOLGS2016/oil-and-gas. Accessed on 5

.June 2020

 Organization of the Petroleum Exporting

 Countries )OPEC( )2020(. OPEC Monthly Oil Market
.Report, 12 February 2020. Vienna

 Panizza, Ugo )2008(. Domestic and external public
 debt in developing countries. United Nations

 Conference on Trade and Development Discussion
 Paper, No. 188 )March(. Geneva: United Nations

.Conference on Trade and Development

 Panizza, Ugo, and Andrea F. Presbitero )2012(.
 Public debt and economic growth: Is there a

 causal effect? POLIS Working Paper, No. 198.
 Alessandria: Institute of Public Policy and

.Public Choice – POLIS

 Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff )2010(.
 Growth in a time of debt. American Economic
 Review: Papers & Proceedings, vol. 100, No. 2

.578-)May(, pp. 573

 Sarangi, Niranjan )2020a(. Fiscal policy response
 to public debt and debt sustainability in Arab
.)states. ESCWA working paper )forthcoming

 2020b(. Public debt and debt stabilizing( __________
 scenarios for Egypt. Working Paper. Beirut:

 Economic and Social Commission for Western
.)Asia )forthcoming

 Sarangi, Niranjan, and Lida El-Ahmadieh )2017(.
 Fiscal policy response to debt in the Arab region.
 E/ESCWA/EDID/2017/WP.6. Beirut: Economic and

.Social Commission for Western Asia

 United Nations Department of Economic and
 Social Affairs )DESA( )2019(. International

.Migration 2019. ST/ESA/SER.A/438. New York

 World Economic Situation and .)2020( __________
.Prospects as of mid-2020. New York

 United Nations, Economic and Social Commission
 for Western Asia )ESCWA( )2020a(. Impact of

 COVID-19 on Money Metric Poverty in Arab
.Countries. E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.10. Beirut



121

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

 2020b(. Reforming technical and( __________
 vocational education and training: a gateway for

 building a skilled youth workforce in the Arab
.region. E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.4. Beirut

 2020c(. Wealth Inequality and Closing( __________
 the Poverty Gap in Arab Countries: The Case for a

Solidarity Wealth Tax. E/ESCWA/CL2.GPID/2020/
.TP.9. Beirut

 United Nations High Commissioner for Refugees
 )UNHCR( )2020a(. Figures at a Glance. Available at

 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.
.Accessed on 10 March 2020

 2020b(. ”Libya“. Operational Portal( __________
Refugee Situations. Available at https://data2.

.unhcr.org/en/country/lby

 2020c(. ”Syrian regional refugee( __________
 response, total persons of concern“. Operational

Portal Refugee Situations. Available at https://
.data2.unhcr.org/en/situations/syria

 2020d(. UNHCR Global Focus – Middle( __________
East. Available at http://reporting.unhcr.org/

.node/36?y=2020

 2020e(. COVID-19 emergency response( __________
 update #2 )21 April(. UNHCR Regional Bureau for

.Middle East and North Africa

 2020f(. Figures at a glance. Available at( __________
 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.

.Accessed on 18 September 2020

 United Nations High Commissioner for Refugees
 )UNHCR(, United Nations Children's Fund

 )UNICEF(, and World Food Programme )WFP(
 )2019(. Vulnerability Assessment of Syrian

.Refugees in Lebanon. Beirut

 United Nations Relief and Works Agency for
 Palestine Refugees in the Near East )UNRWA(
 )2019(. UNRWA in figures as of 31 December

2019. Available at https://www.unrwa.org/
sites/default/files/content/resources/unrwa_in_

.figures_2020_eng_v2_final.pdf

 Williams, Andrew, and Abu Siddique )2008(.
 The use )and abuse( of governance indicators in
 economics: A review. Economics of Governance,

.vol. 9, No. 2

 Williams, Kevin )2017(. Foreign direct investment,
 economic growth, and political instability. Journal

.of Economic Development, vol. 42, No. 2

 World Bank )2020a(. Somalia to receive debt
 relief under the enhanced HIPC initiative, 25
March. Available at https://www.worldbank.

somalia-/25/03/org/en/news/press-release/2020
to-receive-debt-relief-under-the-enhanced-hipc-

.initiative

 2020b(. World Bank International Debt( __________
Statistics. Available at https://data.worldbank.org/

 data-catalog/international-debt statistics. Accessed
.on 15 April 2020

 2020c(. COVID 19: Debt service( __________
suspension initiative, 19 June. Available at https://
www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-

.debt-service-suspension-initiative

 World Bank, European Union in Lebanon,
 and United Nations )2020(. Beirut Rapid

 Damage and Needs Assessment. Washington,
 D.C.: World Bank, International Bank for

.Reconstruction and Development

 World Economic Forum )2019(. Global Gender
.Gap Report 2020. Geneva

 Wyplosz, Charles )2007(. Debt sustainability
 assessment: the IMF approach and alternatives.

 Geneva: .2007/HEI Working Paper, No. 03
.Graduate Institute of International Studies

 Yilmaz, Ahmet, Aylin Koc, and Hasim Akca )2012(.
 The relationship between economic growth and
 institutional structure in OECD countries: Cross

 sectional analysis. Actual Problems of Economics,
.vol. 10, No. 136



122

الحواشي

الفصل األول
1 ..Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2020

2 ..International Energy Agency, 2020

3 ..DESA, 2020 تقديرات اإلسكوا، استنادًا إلى

لت، في عام 2018، عائدات السياحة . 4 وفقًا لبيانات البنك الدولي، شكَّ
الدولية 22 في المائة من إجمالي الصادرات في المغرب و12 في المائة 

في تونس.

الفصل الثاني
صندوق النقد العربي، 2020.. 1

2 .ESCWA, COVID-19 Stimulus Tracker. Available at http://
 covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx )accessed on 15

.)August 2020

3 ..Algeria, Portail du Premier Ministère, 2020

4 .ESCWA, COVID-19 Stimulus Tracker. Available at http://
 accessed on( covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx

.)15 August 2020

الفصل الثالث
1 ..World Economic Forum, 2019

2 ..ILO, 2019c

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2018.. 3

األردن، ودولة فلسطين، والعراق، ومصر.. 4

5 ..E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.10

6 ..E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.8

7 ..E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.10

8 ..E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.9

9 ...ILO, 2019b; ILO, 2020c; Abu-Ismail, n.d

المرجع نفسه.. 10

11 ..ILO, 2019b استنادًا إلى

12 . Council on Foreign Relations, Women around the World
.and Women and Foreign Policy Program, 2017

13 ..ILO, 2019b

14 ..E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.4

15 ..ILO, 2020a

16 ..ILO, Estimates from ILO, 2020b

17 ..E/ESCWA/CL3.SEP/2020/Policy Brief.1

18 ..ILO, 2019d; ST/ESA/SER.A/438

19 ..ILO, 2019a

نظام يربط وضع إقامة العامل أو هجرته بشخص واحد هو كفيله.. 20

21 ..Kagan, 2017

22 . Global Action Programme on Migrant Domestic Workers
.and their Families, 2016

23 ..United Nations High Commissioner for Refugees, 2020e

24 ..UNHCR, 2020a

25 ..UNHCR, 2020f

26 ..UNHCR, 2020d

27 ..UNRWA, 2019; IDMC, 2019

األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2020.. 28

29 ..E/ESCWA/2020/INF.3

30 ..UNHCR, 2020c

31 ..UNHCR, UNICEF and WFP, 2019

المرجع نفسه.. 32

33 ..Chehayeb and Sewell, 2020

الفصل الرابع
ف صندوق النقد الدولي إجمالي الدين الحكومي العام كمجموع . 1 يعِرّ

االلتزامات التي َيلزم دفعها، أو الدفعات على الفائدة، و/أو أصل الدين 
من جانب المِدين للدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل. ويشمل 
التزامات الدين في شكل حقوق السحب الخاصة، والعملة والودائع، 
وسندات الدين، والقروض، والتأمين، والمعاشات التقاعدية، وبرامج 

الضمان الموحدة، وغيرها من الحسابات المستحَقة الدفع.

2 ..Sarangi and El-Ahmadieh, 2017

3 ..Sarangi, 2020a



123

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية | 2020-2019

المرجع نفسه.. 4

5 ..IMF, 2019a

6 ..Sarangi, 2020b

مجموع الديون الخارجية هي الديون المستحَقة لغير المقيمين، . 7
د على شكل عمالت أو سلع أو خدمات. ومجموع الديون  وُتسدَّ
الخارجية هو مجموع الدين العام الطويل األجل، والمكفول من 

الحكومات، والدين الخاص غير المكفول، واستخدام االئتمان المقدم 
من صندوق النقد الدولي، والدين القصير األجل.

هناك تفاوتات بين بلدان الدخل المتوسط. فبلغ الدين العام الخارجي . 8
للبنان حوالي 33 مليار دوالر في عام 2018، منها مليارا دوالر فقط 
من الدائنين الرسميين. فيعود رصيد الدين الخارجي، بمعظمه، إلى 

دائنين من القطاع الخاص، وال سيما أصحاب السندات )أقل قلياًل من 
31 مليار دوالر(، والمصارف التجارية )135 مليون دوالر(، وغيرهم 

من الدائنين من القطاع الخاص )29 مليون دوالر(.

الديون الميّسرة، حسب تعريفها، هي قروض يشّكل عنصر المنح فيها . 9
25 في المائة أو أكثر. ويعطي الدين الخارجي الميّسر معلومات بشأن 

المساعدات التي تلّقاها المقترض من المقرضين الرسميين بشروط 
ميّسرة، على النحو الذي حددته لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة 

لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

تشمل المساعدات المالية التي يقدمها صندوق النقد الدولي . 10
القتصادات السوق الناشئة والمتقدمة ما يلي: ترتيبات االستعداد 

لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات القصيرة األجل أو المحتملة؛ تسهيل 
الصندوق الممدد كآلية دعم متوسطة األجل للبلدان التي تواجه 

مشاكل مديدة في ميزان المدفوعات بسبب َمواطن ضعف هيكلية 
فيها تتطلب معالجتها بعض الوقت؛ وكذلك أداة التمويل السريع 
لتقديم المساعدة المعّجلة إلى البلدان التي تحتاج إلى دعم ُمِلح 

لميزان مدفوعاتها لمواجهة الصدمات.

11 ..Khalid and Guan, 1999

توصل Ghosh and others )2013( إلى نتائج مماثلة لعينة من . 12
23 بلدًا متقدمًا خالل الفترة 1970-2007. لكن، وفي بلدان الدخل 

المتوسط األخرى، مثل آسيا، تبّين أن المعامل إيجابي وبشكل 

 Adams, Ferrari and Park, 2010; Ferrarini and( ملحوظ
.)Ramayandi, 2012

13 ..4/E/ESCWA/EDID/2017

14 ..IMF, 2014

15 ..E/ESCWA/EDID/2019/WP.20

16 . Blanchard and Fischer, 1989; Adams, Ferrari and Park,
.2010; Escolano, 2010

17 ..Sarangi, 2020a

18 . Escolano, Shabunina and Woo, 2011; Obstfeld and Rogoff,
.1996

19 ..Loko and Diouf, 2009

20 . Grier and Tullock, 1989; Barro, 1991; Ghali, 1999; and
.Loko and Diouf, 2009

وفي 31 كانون األول/ديسمبر 2018، بلغت المتأخرات المستحقة . 21
لصندوق النقد الدولي 968.4 مليون جنيه سوداني )حوالي 1346.9 
مليون دوالر(. وبلغت المتأخرات المستحقة لمجموعة البنك الدولي 
962.8 مليون دوالر، باإلضافة إلى 254.4 مليون جنيه سوداني )أو 

 Gamarra and others,( لبنك التنمية األفريقي )353.8 مليون دوالر
.)2019

22 ..IMF, 2020e

23 ..World Bank, 2020a

القيمة السلبية للفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو تمّثل شرطًا . 24
أساسيًا، ولكن غير كاٍف، لتثبيت مستويات الدين، وذلك ألن التقلبات 

في قيم الفارق المذكور قد تجعله غير مؤات. والمقصود بسياسة 
مالية سليمة لتثبيت مستويات الدين هو الحالة حيث يمكن تثبيت 

معدالت الدين في ظل ظروف يكون فيها سعر الفائدة أعلى حتى من 
معدل النمو )يرجى النظر إلى حالة الكفاءة للقاعدة الذهبية المعّدلة 
.))Blanchard and Fischer, 1989( للكفاءة في بالنشارد وفيشر

25 .;E/ESCWA/EDID/2017/4 يرجى النظر إلى 
.E/ESCWA/EDID/2019/WP.20





 

20
-0

03
41


	1
	ألف. السياق العالمي
	السياق العالمي
وتداعياته في المنطقة العربية
	باء.	السلع من الموارد الطبيعية
	النفط
	النفط
	الغاز الطبيعي والفوسفات
	الغاز الطبيعي والفوسفات
	جيم. الروابط المالية والتجارية
مع المنطقة العربية
	دال. ملاحظات ختامية
	2
	ألف. لمحة عامة عن مجموعات البلدان العربية
	الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية
في المنطقة
	المملكة العربية السعودية
	-3.3 في المائة
	الناتج المحلي الإجمالي
	باء. بلدان مجلس التعاون 
الخليجي
	-3.1 في المائة
	الكويت
	الناتج المحلي الإجمالي
	53.3
مليار دولار
	في عام 2018
	بلدان مجلس التعاون الخليجي
	المملكة العربية السعودية
	صافي الواردات والصادرات
	7.5 في المائة
	2020
	11.3
مليار دولار
	في عام 2020
	جيم.  بلدان الدخل المتوسط العربية
	دال. البلدان العربية المتأثرة بالصراع
	هاء. أقل البلدان العربية نمواً
	واو. ملاحظات ختامية
	3
	ألف. حالة المساواة بين الجنسين
	التطورات الاجتماعية
وديناميات قضايا الجنسين
	باء. الفقر وعدم المساواة
	جيم. ديناميات سوق العمل
	￼ المشاركة في القوى العاملة
	المشاركة في القوى العاملة
	البطالة
	￼  البطالة
	دال. ظروف العمال المهاجرين
	هاء. اللاجئون والنازحون داخلياً
	واو. الملاحظات الختامية والتوصيات
	4
	ألف.	الدين العام في المنطقة العربية:
حجمه ومكوناته وتغيُّر أنماطه
	استجابة السياسة المالية للديون العامة
والقدرة على تحمُّل الديون في البلدان العربية
	هيكلية الدين العام
وتحديد مكوناته
	عبء خدمة الدين ومدفوعات الفائدة
	الأنماط المتغيّرة للدين العام الخارجي
	￼  هيكلية الدين العام وتحديد مكوناته
	￼  الأنماط المتغيّرة للدين العام الخارجي
	￼  عبء خدمة الدين ومدفوعات الفائدة
	باء. فهم المحرّكات الرئيسية لتراكم الديون في المنطقة العربية
	￼  ارتفاع العجز المالي والأساسي
	ارتفاع العجز المالي والأساسي
	تأثير سعر الفائدة والتباين في النمو على الدين العام
	ضعف الاستجابة المالية
	انخفاض تأثير الإنفاق الحكومي في الإنتاجية والنمو
	￼  ضعف الاستجابة المالية
	تأثير سعر الفائدة والتباين في النمو على الدين العام
	انخفاض تأثير الإنفاق الحكومي
في الإنتاجية والنمو
	جيم. التفاوت في القدرة على تحمُّل الديون وسيناريوهات استقرار الديون
	دال. الخلاصة والآثار المترتبة على السياسات



