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تمهيد

المنطقــة  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التطــورات  "مســح 
العربيــة" مــن المطبوعــات الرئيســية التــي تصدرهــا ســنويًا اللجنــة 
عمــاًل  وذلــك  )اإلســكوا(،  آســيا  لغربــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
بقــرار الجمعيــة العامــة 56/35، الفقــرة 173؛ وقــرار اإلســكوا 270 
)د-24( الفقــرات 2 و3 و4؛ وقــرار اإلســكوا 303 )د-27( الفقرتــان 1 
و2. وتســعى هــذه المطبوعــة إلــى مــؤازرة جهــود الــدول األعضــاء 
االقتصاديــة ووضــع وتنفيــذ سياســات  المؤسســات  فــي إصــالح 
قائمــة علــى مبــادئ الحكــم الرشــيد، لتمكيــن التخطيــط االقتصــادي 
للجميــع  شــاملة  تنميــة  لتحقيــق  دعمــًا  السياســات  وصنــع 

ومســتدامة. ويقــدم المســح فــي إصــدار 2020-2021 تحليــاًل آلخــر 
التطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة، للفتــرة مــن كانــون الثانــي/
هدفــان  المســح  ولهــذا   .2021 حزيران/يونيــو  إلــى   2020 ينايــر 
رئيســيان يرمــي إلــى تحقيقهمــا وفقــًا إلطــار محــدد، همــا تحليــل 
العربيــة  المنطقــة  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المتغّيــرات 
المرصــودة بانتظــام فــي ســياق عالمــي )الفصــول مــن 1 إلــى 3(، 
والفــرص  والتحديــات  الضرائــب  تحصيــل  نظــام  علــى  والتركيــز 
العربيــة  المنطقــة  فــي  الضريبيــة  اإليــرادات  بزيــادة  المتصلــة 

.)4 )الفصــل 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/305xxvii.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/305xxvii.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/270xxiv.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/270xxiv.pdf
http://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/305xxvii.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/305xxvii.pdf
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شكر وتقدير

ُأعــد التقريــر بإشــراف الســيد مختــار محمد الحســن، مديــر مجموعة 
االزدهــار االقتصــادي المشــترك فــي اإلســكوا، وبتوجيــه منــه. وتوّلــى 
الســيد أحمــد مومــي، منّســق التقرير، قيــادة فريــق اإلعداد الرئيســي 
ــا زيــن، وجــان  ــذي ضــّم الســيد محمــد هــادي بشــير، والســيدة ثرّي ال
غاســكا، ونيرنجيــان ســارانجي، وهشــام طــه، وخالــد أبــو اســماعيل، 
ونتالــي خالــد. وقــّدم كل مــن الســادة بــالل فرحــات، ومــارون الوون، 
وأربــي أتاميــان، ورشــا حجــازي، وجــورج اســطفان، وســامر تلحــوق، 
ويــارا الطويــل، وأليــن زيات، مســاعدة بحثيــة ودعمًا إدارّيــًا. ويعرب 
فريــق العمــل عــن جزيــل امتنانــه للدعــم الذي قدمــه فريــق مجموعة 

اإلحصــاء ومجتمــع المعلومــات والتكنولوجيــا التابعة لإلســكوا.

ويــود الفريــق أن يعــرب عــن جزيــل شــكره وتقديــره للزمــالء الذيــن 
اســتعرضوا هــذا العمــل، وال ســيما الســيدان ســليم عراجــي ومحمــد 
وصانعــات  صانعــي  مــن  عــددًا  الفريــق  استشــار  كذلــك  إريــس. 
السياســات والجهــات المعنيــة طــوال عمليــة إعــداد المســح. وعقــد 
اجتماعــًا خارجيــًا عبــر اإلنترنــت لفريــق مــن الخبــراء والخبيــرات 
المســح  مســودة  الســتعراض   2021 أيلول/ســبتمبر   22 بتاريــخ 
الراجحــي،  البروفســور توفيــق  الفريــق:  والموافقــة عليهــا. وضــم 
وأليــاز كونســيش، وجنكيــز ســيهان، وكلوديــا أســمان، ونــزار جويني، 
بــاك، وســاميا حمــودة، وأليكــس كوبهــام، وجوليــو  وســونغ جيــن 

جاكوبيلــي. وقــّدم الســّيد كاليــف ألتشــولر تعليقــات خطيــة.
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ملخص تنفيذي

يســتمّر  كوفيــد-19،  جائحــة  تفشــي  علــى  عاميــن  انقضــاء  بعــد 
االقتصــاد العالمــي فــي مواجهــة األخطــار الناجمــة عــن بــطء حمــالت 
التطعيــم، والمخــاوف مــن موجــات الفيــروس الجديــدة ومتحّوراته، 
التعافــي  علــى  العوامــل  هــذه  تؤثــر  وقــد  أوميكــرون.  وآخرهــا 
االقتصــادي الــذي تحقــق فــي عــام 2021. ورغــم أّن اآلفــاق المحتملة 
لعامــي 2022 و2023 ما زالــت تتســم بطابــع إيجابــّي، إذ ُيتوّقــع أن 
ينمــو االقتصــاد العالمــي بنســبة 4.1 فــي المائــة فــي عــام 2022 و4.2 
فــي المائــة فــي عــام 2023، ُيتوّقــع أن يتفــاوت توزيــع هــذا النمــّو 
عبــر مختلــف مناطــق العالــم. ويمكــن للبلــدان المتقدمــة التــي قّدمــت 
حوافــز مالّيــة ونقدية ســخية وســّرعت حمــالت التطعيم ضــد الوباء 
أن تتوقــع تحقيــق معــدالت نمــّو مرتفعــة نســبيًا خــالل عامــي 2022 
و2023، بينمــا ُيرّجــح أن تعانــي البلــدان الناميــة التــي تشــكو مــن 
بــطء وتيــرة حمــالت التطعيــم وضيــق الحّيــز المالــي وتزايــد مخاطر 

أزمــات الديــون، مــن تداعيــات الجائحــة علــى المــدى القصيــر.

وُيتوّقــع أن يبقــى تضّخــم أســعار االســتهالك مرتفعــًا، وأن يصــل إلــى 
3.2 فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.4 فــي المائــة فــي عــام 2023، 
نتيجــًة الرتفــاع أســعار الســلع األساســية، وانتعــاش الطلــب، وتعّطــل 
سالســل اإلمــداد. وبحلول شــهر تموز/يوليو 2021، تجاوز ســعر ســّلة 
خامــات منّظمــة البلــدان الُمصــّدرة للنفــط )أوبــك( 75 دوالرًا للبرميــل، 
بينمــا انتعــش الطلــب علــى النفــط بمقــدار 60 فــي المائــة مقارنــة بمــا 
ُفقــد فــي عــام 2020. وبينمــا يرّجــح مخّطــط نموذجــي لإلســكوا أن 
يحافــظ ســعر النفــط علــى المســتويات التــي ســّجلها فــي تموز/يوليــو 
2021، ُيتوّقــع أن يعــود الطلــب علــى النفــط إلــى المســتويات الســابقة 

للجائحــة فــي أواخــر عــام 2022.

وفــي المنطقــة العربيــة، ال يــزال قطــاع المحروقــات )الهيدروكربــون( 
المصــدر الرئيســي لإليــرادات العاّمــة، حيــث ُيــدّر أكثــر مــن 50 فــي 
للنفــط.  المصــّدرة  العربيــة  البلــدان  لمعظــم  اإليــرادات  مــن  المائــة 
وقــد تراجــع التنويــع فــي محافــظ صــادرات هــذه البلــدان فــي العقــد 
الماضــي، مــا جعلهــا أكثــر عرضــة لصدمــات أســواق الســلع العالميــة. 
ويترافــق هــذا النقــص فــي التنويــع مــع ارتفــاٍع هائــل فــي تكاليــف 
النقــل العالميــة وتعــاٍف بطــيء فــي أســواق المحروقــات. ويؤّكــد هــذا 

ــع المــوارد االقتصاديــة. الوضــع الحاجــة الملحــة للمضــي فــي تنوي

أســاس  علــى  العربيــة  للمنطقــة  الكّلــي  االقتصــاد  توّقعــات  وُتقّيــم 
ســيناريوهين، هما: سيناريو خّط األســاس الذي يفترض أن متوّسط 

ســعر النفــط يعــادل 60 دوالرًا للبرميــل، وســيناريو آخــر يفتــرض أن 
متوّســط ســعر النفــط ســيبلغ 80 دوالرًا للبرميــل، مــع توّقعــات بــأن 
يصــل إلــى حــدود 100 دوالر للبرميــل. وُيتوّقــع للتعافــي االقتصــادي 
الــذي بــدأ فــي عام 2021 بنســبة نمّو قدرهــا 4.1 في المائة، أن يســتمّر 
بالوتيــرة عينهــا خــالل عامــي 2022 و2023. كذلــك ُيتوّقــع أن يرتفــع 
ــة فــي عــام  ــي للمنطقــة بنســبة 3.7 فــي المائ ــي اإلجمال الناتــج المحل
2022 و3.6 فــي المائــة فــي عــام 2023 قياســًا علــى ســيناريو خــط 
األســاس، وبنســبة 3.9 فــي المائــة فــي العاميــن المذكوريــن قياســًا 
علــى الســيناريو البديــل. وتترافــق هــذه التوّقعات مع بعــض المخاطر 
المرتبطــة ببــطء معــدالت حمــالت التطعيــم والمخــاوف مــن موجــة 
جديــدة مــن جائحــة كوفيــد-19، بــدأت مالمحهــا مــع ظهــور متحــّور 
أوميكــرون. وفــي حــال تفّشــيه علــى نطــاق واســع، قــد يؤثــر هــذا 
المتحــّور علــى معــدالت النمــّو فــي المنطقــة العربيــة، حيــث يمكــن 
للناتــج المحلــي اإلجمالــي أن ينمــو بوتيــرة أبطــأ خــالل عامــي 2022 
و2023، أي ِبنســبَتي 2.4 و3.2 فــي المائــة علــى التوالــي. كذلك يرّجح 
أن ينخفــض تضخــم أســعار االســتهالك مــن 16 فــي المائــة فــي عــام 
2021 إلــى 6 فــي المائــة فــي عــام 2022 و4 فــي المائــة فــي عــام 2023 

حســب الســيناريوهين، بســبب تعديــالت األســعار.

بلــدان  مجموعــات  بيــن  االقتصــادي  التعافــي  مســتوى  ويتفــاوت 
وتســريع حمــالت  الوبــاء،  تفّشــي  علــى حالــة  ويتوقــف  المنطقــة، 
التطعيــم، ومــدى االعتمــاد علــى العائــدات النفطيــة، وحجــم إيــرادات 
التنميــة  ومعونــات  الماليــة،  التحويــالت  وتدفقــات  الســياحة، 
الحكوميــة. وُيتوّقــع أن يكــون النمــّو خــالل عــام 2022 ومــا بعــده فــي 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي مدفوعــًا بمحفــزات ثالثــة هــي: 
انتعــاش أســعار النفــط، وتحّســن الطلــب العالمــي علــى هــذه الســلعة، 
وتســريع حمــالت التطعيــم ضد جائحــة كوفيــد-19. ويتوقــع أن ينمو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 3.6 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 
ــة و4.2 فــي  و2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، و3.9 فــي المائ
المائــة، علــى التوالــي، حســب الســيناريو البديــل. وقد تؤثــر المخاوف 
المتزايــدة مــن تفّشــي متحــّور أوميكــرون الجديــد علــى آفــاق النمــّو، 
مــا يجعــل النمــّو المتوّقــع للناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مجموعــة 
البلــدان هــذه يعــادل 1.8 فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.2 فــي المائــة 
فــي عــام 2023. كذلــك ُيتوّقــع أن ترتفــع صــادرات بلــدان مجلــس 
التعــاون الخليجــي بنســبة 7.2 في المائة فــي عــام 2022. وُيتوقع أن 
ينخفــض العجــز المالــي مــن 5.8 فــي المائة فــي عــام 2021 إلــى 5 في 
المائــة فــي عــام 2022 حســب ســيناريو خــط األســاس. وُيعــزى هــذان 
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التوقعــان إلــى ارتفــاع عائــدات الّنفــط والغــاز واإليــرادات الضريبيــة. 
أن  ُيتوّقــع  للبرميــل،  إلــى 80 دوالرًا  النفــط  إذا وصــل ســعر  ولكــن 
يحقــق الرصيــد المالــي فائضــًا بنســبة 0.8 فــي المائــة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2022 و2.4 فــي المائــة فــي عــام 2023.

وستســتفيد البلــدان العربيــة المتوّســطة الدخــل مــن زيــادة الطلــب 
ــع أن  علــى صادراتهــا واســتئناف تدّفــق حركــة الســياح إليهــا. وُيتوّق
ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي هــذه البلــدان بنســبة 4.1 فــي 
عــام 2023، حســب  فــي  المائــة  فــي  عــام 2022 و2.8  فــي  المائــة 
الســيناريوهين. وســتؤثر هــذه اآلفــاق اإليجابيــة والتعافــي المتوّقــع 
علــى جميــع البلــدان التــي تقــع ضمــن هــذه الفئــة باســتثناء لبنــان، 
الــذي يمــّر بأزمــة مــن أســوأ األزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 
تاريخــه الحديــث. وفــي عــام 2021، انكمــش االقتصــاد فــي لبنــان 
)عجــز  مــزدوج  مــن عجــز  البلــد  وعانــى  المائــة،  فــي  بنســبة 16.2 
فــي الحســاب الجــاري وعجــز مالــي(، وارتفــاع حجــم الديــن العــام، 
والتضّخــم المفــرط، وفقــدان الثقــة فــي قطــاع األعمــال التجاريــة، 
وزيــادة الضغــوط على نظــام الرعاية الصحيــة. ولــذا يتوّقف التعافي 
اعتمــاد  علــى  و2023  عامــي 2022  خــالل  لبنــان  فــي  االقتصــادي 
بمجموعــة  المتعلقــة  التوقعــات  وتتوقــف  وتنفيذهــا.  اإلصالحــات 
بمتحــّور  تتأثــر  أن  يمكــن  إذ  الجائحــة،  حالــة  علــى  هــذه  البلــدان 
أوميكــرون الجديــد. ومــع تفّشــي المتحــّور الجديــد، يتوّقــع أن ينمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 3.4 و2.4 فــي المائــة خــالل عامــي 
التعافــي  يــؤدي  أن  ُيتوّقــع  كذلــك  التوالــي.  علــى  و2023   2022
ــدان العربيــة المتوســطة الدخــل إلــى  االقتصــادي الُمفتــرض فــي البل
تعزيــز اإليــرادات الحكوميــة وتثبيــت العجــز المالــي عنــد حوالــي 
4.9 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2022 حســب 
ســيناريو خــط األســاس، و3.4 فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل. 
ومــع ذلــك، ُيتوّقــع أن تظــل مســتويات الديــن مرتفعــة، حيــث ســتبلغ 
نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي حوالــي 82 فــي المائــة 
فــي عــام 2022 حســب ســيناريو خــط األســاس، و80 فــي المائــة 
حســب الســيناريو البديــل، إذ ســيلجأ العديــد مــن البلــدان المذكــورة 
إلــى االقتــراض، الــذي غالبــًا مــا يكون مــن المصارف المحليــة، لتمويل 

حمــالت التلقيــح واالنخــراط فــي اســتثمارات البنيــة التحتيــة.

وســتظّل البلــدان المتضــررة مــن الّنزاعــات تواجــه ظروفــًا سياســّية 
هّشــة. وُيتوّقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي هــذه البلــدان 
بنســبة 4.3 فــي المائــة فــي عــام 2022 و6.7 فــي المائــة في عــام 2023 
ــة علــى  حســب ســيناريو خــط األســاس، وبنســبة 4.5 و6.9 فــي المائ
التوالــي حســب الســيناريو البديــل. وُيعــزى هــذا األداء بشــكل رئيســي 
إلــى اآلفــاق المحتملــة لتحقيــق الســالم فــي ليبيــا منــذ عــام 2021، 
وتعافــي أســواق النفــط وارتفــاع أســعاره واســتئناف صادراتــه. وقــد 
تتأثــر هــذه التّوقعــات بمتحــّور أوميكــرون الجديــد، حيــث يتوّقــع أن 
ينمــو الناتــج المحلي اإلجمالي عندئذ بنســبة 2.8 فــي المائة فقط في 

عــام 2022 و6.4 فــي المائــة فــي عــام 2023. كذلــك ُيتوّقــع أن يســتمر 
الميــزان التجــاري فــي التحســن خــالل عامــي 2022 و2023، ال ســيما 
مــع اســتئناف صــادرات النفــط مــن ليبيــا وزيــادة الصــادرات العراقيــة. 
وفــي المقابــل، ُيتوّقــع حــدوث تدهــور فــي الوضــع المالــي للبلــدان 
المتضــررة مــن النزاعات خالل عامي 2022 و2023، وال ســيما البلدان 

التــي تنــوي زيــادة اإلنفــاق لتمويــل خطــط إعــادة اإلعمــار.

وال تــزال الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي أقــّل البلــدان العربيــة 
الناتــج المحلــي  نمــّوًا تتّســم بالضعــف الشــديد. وُيتوّقــع أن ينمــو 
اإلجمالــي فــي هــذه البلــدان بنحــو 2 فــي المائــة فــي عــام 2022 و2.6 
فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب الســيناريوهين، مدفوعــًا بزيــادة 
التحويــالت الماليــة والمعونــات الخارجيــة. ويتوقــع أن يــؤّدي تفّشــي 
متحــّور أوميكــرون إلــى إبطاء معــّدل النمّو، بحيث يرتفع بنســبة 1.7 
و2.6 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 و2023 علــى التوالــي. ومع ذلك، 
تعانــي البلــدان المذكــورة مــن محدودّيــة قدرتهــا الماليــة علــى توفيــر 

اللقاحــات واحتــواء الوبــاء.

اجتماعيــة  تحديــات  تواجــه  عمومــًا  العربيــة  المنطقــة  وال تــزال 
واقتصاديــة جســيمة. وُيتوّقــع أن ينخفــض معــدل الفقــر فــي هــذه 
المنطقــة مــن 26.94 فــي المائــة مــن الســكان فــي عــام 2021 إلــى 
26.23 فــي المائــة فــي عام 2023، ولكــن مع تفاوتات بين مجموعات 
البلــدان. وُيرّجــح أن تشــهد الجمهوريــة العربيــة الســورية ولبنــان أكبر 
زيــادة فــي معــدالت الفقــر. وال يــزال معــدل البطالــة فــي المنطقــة 
العربيــة مــن أعلــى المعــدالت في العالــم، لكــن ُيتوّقع أن ينخفــض إلى 
10.7 فــي المائــة فــي عــام 2023. وُيتوّقــع أن يظــل معــدل البطالــة 
بيــن الشــباب، وال ســيما بيــن الشــابات، األعلــى علــى الصعيــد العالمــي. 
كذلــك ُيتوّقــع أن تظــل معــّدالت البطالــة مرتفعة جــدًا في عــام 2022، 
ال ســيما فــي البلــدان التــي تواجــه أزمــات سياســية واقتصاديــة، مثــل 
تونــس، حيــث قــد تصــل هــذه المعــدالت إلــى 17 فــي المائــة، ولبنــان، 
حيــث قــد تصــل إلــى 32 فــي المائــة. وتلــوح فــي األفــق أزمــة هجــرة 
ــى  ــة منهــم للهجــرة إل األدمغــة مــن الشــباب، إذ يخّطــط 42 فــي المائ
بلــد آخــر، بينمــا يســعى حوالــي 15 فــي المائة منهم فعــاًل إلــى الهجرة. 
ويســّجل لبنــان أعلــى المعــدالت، إذ يعــزم حوالــي 77 فــي المائــة مــن 

الشــباب علــى الهجــرة.

وقــد حّققــت المنطقــة العربّيــة تحّســنًا طفيفــًا نحــو المســاواة بيــن 
الجنســين فــي عــام 2020. ولكــن بحســب الوتيــرة الحاليــة، تحتــاج 
وتهــّدد  الجنســين.  بيــن  التكافــؤ  لبلــوغ  عامــًا   142 إلــى  المنطقــة 
تضييــق  فــي  تحقــق  الــذي  التحّســن  بتبديــد  كوفيــد-19  جائحــة 
الفجــوة الصحيــة بيــن الجنســين، حيــث واجهــت العديــد مــن النســاء 
والفتيــات فــي البلــدان العربيــة عقبــات فــي الوصــول إلــى المــوارد 
ــذ بدايــة عمليــات اإلغــالق للحــّد مــن تفشــي الجائحــة.  الصحيــة من
وفــي بعــض البلــدان، ال يــزال التعليــم يواجــه عــّدة تحديــات، بمــا 



vii

التعليــم،  لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  وضعــف  المســاواة،  عــدم  فيهــا 
ومنهجيــات التعّلــم التقليديــة. وتشــير التقديــرات إلــى أّن واحــدًا 
مــن كّل خمســة أطفــال ومراهقيــن وشــباب فــي المنطقــة العربيــة 
غيــر مســّجل فــي المدرســة. وتبــرز هــذه المشــكلة بوضــوح أكبــر بيــن 
الفتيــات، مــا ســيؤدي فــي الغالــب إلى توســيع الفجــوة التعليمية بين 
الجنســين. وقد أّثرت جائحة كوفيد-19 ســلبًا على التعليم، ال ســيما 
فــي البلــدان التــي اعتمــدت التعليــم عبــر اإلنترنــت بديــاًل للتعليــم 
الحضــوري، فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه مــن ضعــف الوصــول إلــى 

اإلنترنــت، وتــرزح تحــت وطــأة النزاعــات وعــدم االســتقرار.

وال تــزال أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة تشــكو 
مــن أوجــه قصــور شــديدة تحــد مــن فعالّيتهــا ونطــاق تغطيتهــا، 
وال ســيما فــي البلــدان التــي تعانــي مــن محدوديــة الحّيــز المالــي 
لديهــا واســتمرار عــدم االســتقرار السياســي. وال تغّطــي إعانــات 
فــي  الســكان  مــن  المائــة  فــي   35.1 ســوى  االجتماعيــة  الحمايــة 
البلــدان العربّيــة، مقارنــة بمتوســط عالمــي قــدره 46.9 فــي المائــة.

إجمالــي  انخفــض  الماضييــن،  العقــد  العقــد ونصــف  مــدى  وعلــى 
المنطقــة  فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة  اإليــرادات 
العربيــة. وفــي عــام 2020، ســّجل متوســط اإليــرادات أقــل مــن 
مثيلــه فــي ســائر االقتصــادات الناشــئة والناميــة. وقــد تفاقــم هــذا 
عائــدات  انخفضــت  كذلــك  كوفيــد-19.  جائحــة  بســبب  االتجــاه 
النفــط والغــاز انخفاضــًا ملحوظــًا، بينمــا تفاقمــت علــى عــدة بلــدان 
وزيــادة  االقتصــادي  لالنكمــاش  نتيجــة  الماليــة  الضغــوط  عربيــة 
كوفيــد-19  لجائحــة  االقتصاديــة  التداعيــات  مــن  للحــد  اإلنفــاق 

وتســريع حمــالت التطعيــم ضــّد الوبــاء.

وتتبايــن مصــادر اإليــرادات كثيــرًا بيــن البلــدان العربيــة، إذ تشــكل 
بلــدان  فــي  لإليــرادات  الرئيســي  المصــدر  والغــاز  النفــط  عائــدات 
مجلــس التعــاون الخليجــي، التــي تعتمــد نظمهــا الضريبيــة بشــكل 
أساســي علــى ضرائب دخل الشــركات، ومؤخــرًا على ضريبة القيمة 
المضافة أو الضرائب الجمركية ورســوم االســتهالك. وعلى النقيض 
مــن ذلــك، تعتمــد البلــدان المتوســطة الدخــل فــي الغالب علــى فرض 
الضرائــب علــى الســلع والخدمــات، مــا يــؤدي إلــى عــبء أثقــل علــى 
الفقــراء والطبقــة المتوســطة مقارنــة باألغنيــاء. ورغــم أن العديــد 
أجــرت إصالحــات ضريبيــة  قــد  الدخــل  المتوســطة  البلــدان  مــن 
الضريبيــة  إيراداتهــا  نســبة  ال تــزال  الماضــي،  العقــد  مــدى  علــى 
ــى  ــي منخفضــة، مــا يســّلط الضــوء عل ــي اإلجمال ــى الناتــج المحل إل
ضــرورة إصــالح أوجــه القصــور فــي األنظمــة الضريبيــة. وال شــك 
فــي أّن تحســين الكفــاءة الضريبيــة مــن خــالل رفعهــا إلــى متوســط 
مســتويات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة يــؤدي إلــى زيــادة 
ــة فــي بعــض  ــى 45 فــي المائ اإليــرادات الحكوميــة بنســبة تصــل إل
البلــدان العربيــة. وتســجل البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات وأقــل 

البلــدان نمــّوًا معــدالت منخفضــة مــن الضرائــب إلــى الناتــج المحلــي 
التــي  اإلنمائيــة  التحديــات  علــى  الضــوء  يســّلط  مــا  اإلجمالــي، 
تواجههــا، ويظهــر اعتمادهــا علــى المنــح واإلعانــات األجنبيــة كمصدر 
رئيســي للدخل، ال ســيما أقــل البلدان نمــّوًا. وال تشــكل الضرائب على 
الثــروات ســوى جــزء ضئيــل مــن مجمــوع اإليــرادات الضريبيــة فــي 
المنطقــة العربيــة، رغــم أن الثــروات تترّكــز لــدى شــريحة الواحــد فــي 

المائــة األعلــى دخــاًل مــن الســكان.

الناتــج  نمــّو  أن  إلــى  الضريبــي  النظــام  مرونــة  تحليــل  ويشــير 
الدخــل  المنخفضــة والمتوســطة  البلــدان  فــي  المحلــي اإلجمالــي 
ــد نمــّوًا متناســبًا فــي اإليــرادات الضريبيــة. وقــد ُيعــزى ذلــك  ال يوّل
وتكتســب  الضريبــي.  والتســّرب  الضريبيــة  اإلدارة  ضعــف  إلــى 
نظــرًا  بالغــة  أهميــة  المعتمــدة  الضريبيــة  السياســات  مراجعــة 
السياســات  تتصــّدى  أن  وينبغــي  الضريبيــة.  التســّربات  لحجــم 
والتجّنــب،  التهــّرب،  وال ســيما  الضريبيــة،  للتجــاوزات  الضريبيــة 
وعــدم االمتثــال، والمضاربــة، والتخطيــط، واالحتيــال، والمنافســة 
عبــر  والتجنــب  التهــرب  علــى  الســيطرة  وتتطلــب  الضريبيــة. 
الحــدود إقــرار إصالحــات علــى مســتوى التشــريعات والسياســات.

اإلصالحــات  تطبيــق  فــي  تمضــي  أن  الحكومــات  علــى  ويتعيــن 
الضريبيــة التــي بدأتهــا. ويجدر بهــذه اإلصالحات النوعية أن تســعى 
تكــون  وأن  وتصاعديــة،  عــداًل  أكثــر  الضريبيــة  النظــم  جعــل  إلــى 
اإلجــراءات اإلداريــة أكثــر بســاطة وشــفافية بغيــة تعزيــز االمتثــال 
الضريبــي. ويمكــن أن تتضّمــن اإلصالحــات إعــادة تحديــد الشــرائح 
الثــروة  علــى  ضرائــب  وفــرض  اإلعفــاءات،  وترشــيد  الضريبيــة، 
المســتويين  الضريبيــة. وعلــى  البيانــات  الممتلــكات، وتحســين  أو 
اإلقليمــي والدولــي، ال بــد مــن تعزيــز التعــاون عبــر الحدود بما يســمح 
للبلــدان العربيــة بتنســيق الحوافــز الضريبيــة، ومراجعــة المعاهــدات 

ذات الصلــة وتحقيــق الشــفافية.

 يستمّر االقتصاد 

العالمي في مواجهة األخطار 
 الناجمة عن

 المخاوف من موجات الفيروس 
الجديدة ومتحّوراته، وآخرها 

أوميكرون
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

 السياق العالمي وآثاره . 1
على المنطقة العربية

الرسائل الرئيسية

ال تزال التوقعات فيما يتعلق باالنتعاش العالمي إيجابية رغم مخاطر بطء حمالت 
التلقيح والموجات الجديدة من جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، سيتفاوت توزيع النمّو خالل عامي 2022 و2023. وستستفيد المناطق 
األكثر ثراء في العالم من حزم تحفيز مالي سخية وتسارع وتيرة حمالت التلقيح، بينما 

ستتقهقر بلدان جنوب الكرة األرضية.

لقد أعادت جائحة كوفيد-19 صياغة سالسل اإلنتاج العالمية، ما أّدى إلى إفراز 
أطراف فائزة، وهي الصين وبلدان األسواق الناشئة في آسيا، وأخرى خاسرة، وهي 

بلدان أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية. كذلك اّتسم التعافي في تجارة 
الهيدروكربون بوتيرة أبطأ مقارنة بانتعاش اإلنتاج الصناعي، ما يشير إلى تحّول الطلب 

العالمي نحو السلع المصّنعة وتسارع وتيرة خفض انبعاثات غازات الدفيئة في 
االقتصادات المتقدمة.

كذلك أّثرت جائحة كوفيد-19 على أنماط النقل، إذ بّطأت الطلب على السلع النفطية 
في المدى المتوّسط. وتّتسم توقعات الغاز الطبيعي والفوسفات الصخري بأنها أكثر 
إيجابية، ال سيما مع التوّجه نحو إيجاد بدائل للنفط والفحم في قطاع الطاقة وانتعاش 

اإلنتاج الصناعي.

وفي ضوء حافظة صادرات تفتقر إلى التنّوع، تظّل البلدان العربية أكثر عرضة للصدمات 
الخارجية مقارنة بغيرها من البلدان. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 نقطة الضعف هذه. 

ولذا ال بد من تكثيف جهود تنويع الصادرات في السنوات المقبلة.
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ألف. السياق العالمي

بعــد االنكمــاش االقتصــادي فــي عــام 2020 واالنتعــاش الّنســبي الــذي 
تــاله فــي عــام 2021، ُيتوّقــع أن يصــل النمــّو العالمــي إلــى 4.1 فــي 
المائــة فــي عــام 2022، و4.2 فــي المائــة فــي عــام 2023. وســتكون 
هــذه التوقعــات المشــرقة مدفوعــة إلــى حــد كبيــر باالنتعــاش الســريع 
لكبــرى االقتصــادات، التــي اســتطاعت تلقيــح شــرائح واســعة مــن 
ســكانها ضــّد الوباء. وُيشــار إلــى أّن حوالي 72 في المائة من الســكان 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة و71 فــي المائــة مــن الســكان فــي 
بلــدان االتحــاد األوروبــي تلّقــوا جرعــة واحــدة علــى األقــل مــن لقــاح 
كوفيــد-19، بينمــا تــم تحصيــن نحــو 85 فــي المائــة مــن الســّكان فــي 
الصيــن وذلــك بــدءًا مــن كانــون األول/ديســمبر 2021، رغــم أن هــذه 

األرقــام قابلــة للتغّيــر بســرعة.

المائــة  فــي   3.2 إلــى  المتحــدة  الواليــات  فــي  النمــو  يصــل  وقــد 
فــي عــام 2022، و2.5 فــي المائــة فــي عــام 2023، نظــرًا لتســارع 
حمــالت التطعيــم ضــد الوبــاء والزيــادة المزمعــة فــي حــزم الحوافــز 
الماليــة. كذلــك، سيســتفيد االقتصــاد الصينــي مــن ارتفــاع حجــم 
الطلــب العالمــي، إلبــراز أداء نمــّو يبلــغ 5.8 فــي المائــة فــي عــام 
اقتصــادات  وســتنمو   .2023 عــام  فــي  المائــة  فــي  و7.1   ،2022
بلــدان االتحــاد األوروبــي بنســبة 3.8 فــي المائــة فــي عــام 2022 
و3.7 فــي المائــة فــي عــام 2023. ولكــّن ظهــور متحــّور أوميكــرون 
الجديــد لكوفيــد-19 قــد يؤّثــر علــى هــذه التوّقعــات، علمــًا أّن درجــة 

خطــورة هــذا المتحــّور الجديــد لــم ُتقّيــم بعــد.

اإلطار 1.1 التقّدم على مستوى حملة التطعيم العالمية

يتصــّدر الجــدل الدائــر حــول التلقيــح ضــد كوفيــد-19 عناويــن األخبــار فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد أعلــن عــدد مــن الشــركات والحكومــات 
عــن اّتبــاع سياســات تلقيــح صارمــة ُتلــِزم األفــراد بتلّقــي اللقــاح إذا أرادوا الحفــاظ علــى وظائفهــم أو رغبــوا فــي الســفر أو الذهــاب إلــى الســينما 
أو زيــارة مطعــم أو حضــور الفعاليــات التــي ُتقــام فــي أماكــن مغلقــة. وال شــّك أّن اســتراتيجية كهــذه قــد ُتقنــع بعضــًا مــن غيــر الُملّقحيــن بتلّقــي 
جرعاتهــم، إال أنهــا تثيــر فــي المقابــل أســئلة تتعلــق بمــدى احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات المدنيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى نشــوء طائفــة مــن 

األفــراد الرافضيــن لمبــدأ تلّقــي اللقــاح، مــن بينهــم أطبــاء ومقدمــو خدمــات الرعايــة الصحيــة.

يؤكــد اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان بوضــوح علــى حــّق كل فــرد فــي الحمايــة مــن الضــرر، وفيمــا يتعلــق بالمســألة الراهنــة، يــرى كثيــرون 
بــأن تلقــي اللقــاح قــد يؤثــر ســلبًا علــى أجســامهم، وذلــك رغــم األدلــة المتزايــدة التــي تشــير إلــى أن اللقاحــات آمنــة نســبّيًا. كذلــك ُتمنــح 
الحريــات المدنيــة بموجــب قوانيــن وطنيــة تربــط حريــة االختيــار بالتــزام تجنــب إلحــاق الضــرر باآلخريــن، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق نقــل 
الفيــروس أو جــزء منــه كمثــال ذي صلــة. ويؤخــر هــذا الّنقــاش ســير حمــالت التطعيــم فــي العديــد مــن البلــدان المتقّدمــة النمــو، مــع العلــم أن 

معــدالت التطعيــم مرتفعــة نســبيًا.

ظّلــت المنطقــة العربيــة إلــى حــد مــا بمنأى عــن هذا الجــدل. وتعّد بلــدان مجلس التعــاون الخليجي مــن بين البلــدان ذات المجموعات الســكانية 
األكثــر تلقيحــًا علــى مســتوى العالــم. وحتــى شــهر أيلول/ســبتمبر 2021، تبــّوأت اإلمــارات العربيــة المّتحــدة المرتبــة األولــى بيــن البلــدان األكثــر 
تلقيحــًا بنســبة 99 فــي المائــة، تليهــا الكويــت بنســبة 77 فــي المائــة، والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن بنســبة 70 و68 فــي المائــة علــى 
ــة، يليــه تونــس  ــغ 66 فــي المائ ــدان المتوســطة الدخــل األكثــر تلقيحــًا فــي المنطقــة العربيــة بنســبة تبل ــي. ويتصــّدر المغــرب قائمــة البل التوال
ــى  ــى الوصــول إل ــك المتضــررة مــن النزاعــات قــدرة محــدودة عل ــدان األقــّل نمــّوًا وتل ــي. وللبل ــى التوال ــة عل واألردن بنســبة 52 و41 فــي المائ
اللقاحــات بســبب نقــص التمويــل وحالــة انعــدام األمــن. وتســّجل ســبعة مــن هــذه البلــدان معــدالت تلقيــح ال تتجــاوز 20 فــي المائــة. وتنخفــض 
معــدالت التلقيــح فــي خمســة مــن البلــدان المذكــورة إلــى مــا دون 10 فــي المائــة، بينمــا يأتــي اليمــن فــي المرتبــة األخيــرة بنســبة تبلــغ 1.8 فــي 
المائــة. وليســت النقاشــات حــول حريــة أو عــدم حريــة اختيــار تلقــي اللقــاح هــي التــي تعرقل حمــالت التطعيم فــي المنطقــة العربية، بل مســألة 

عــدم توافــر اللقاحــات فــي معظــم البلــدان الناميــة.
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

ِنسب األشخاص الملّقحين ضد كوفيد-19 حتى 11 كانون األول/ديسمبر 2021

نسبة األشخاص الذ�ن لم يتلّقوا بعد كل جرعات اللقاح ضد كوفيد-19 نسبة األشخاص الذ�ن تلّقوا كل جرعات اللقاح ضد كوفيد-19 
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.Our World in Data :المصدر
مالحظة: تّم تجاهل التعاريف البديلة المرتبطة بماهية التطعيم الكامل، بما في ذلك اإلصابة سابقًا بفيروس كورونا 2 المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة 

)كوفيد-19( وتلقي جرعة واحدة من أصل جرعتي اللقاح، لتعظيم قابلية المقارنة بين البلدان.

وتّتســم وتيــرة التلقيــح بأنهــا أكثر بطئــًا في البلــدان النامية، إذ تشــير 
اإلحصــاءات إلــى أن حوالــي 75 فــي المائــة مــن الســكان تلقــوا اللقــاح 
فــي أمريــكا الجنوبيــة مقابــل 59 فــي المائة في الهنــد و12 فــي المائة 
فقــط فــي قــارة أفريقيــا وذلــك بــدءًا مــن أيلول/ســبتمبر 2021. وتثير 
مثــل هــذه الوتيــرة البطيئــة لحمــالت التطعيــم فــي المناطــق الفقيــرة 
والمكتظــة بالســكان مشــاغل بشــأن مــا إذا كانــت الجائحــة ســتنقضي 
قريبــًا بالفعــل. ويعنــي تزايــد حــاالت اإلصابــة بكوفيــد-19 المزيــد مــن 
الطفــرات الفيروســية وتعاظــم احتماليــة تطــّور متغيــرات للفيــروس 
ــي  ــك، يّتســم الحيــز المال ــى ذل تكــون مضــاّدة لّلقاحــات. باإلضافــة إل
فــي االقتصــادات الناميــة بأنــه أكثــر ضيقــًا، مــا يحــد مــن قدرتهــا علــى 
توفيــر حــزم الحوافــز للشــركات المتضــّررة مــن اآلثــار االقتصاديــة 
للجائحــة، ويــؤدي إلــى إبطــاء االنتعــاش المحتمــل. وتجعــل هــذه 
الظــروف، مقرونــة باالعتمــاد علــى قطــاع ســياحي مــا زال يتعافــى 
ببــطء فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، آفــاق االنتعــاش أكثــر قتامــة 
مقارنــة بالبلــدان المتقدمــة. وُيتوّقــع أن يصــل نمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي الحقيقــي فــي أفريقيــا فــي عــام 2022 إلــى 3.7 فــي المائــة، 
و3.3 فــي المائــة فــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، 
و3.8 فــي المائــة فــي غــرب آســيا، مقارنــة بنســبة 4.1 فــي المائــة 
علــى مســتوى العالــم. وتّتســم توقعــات عــام 2023 بأنهــا أكثــر إشــراقًا 
بالنســبة ألفريقيــا، التــي ستســتفيد من الطفــرة فــي المــوارد العالمّية، 
حيــث يتوقــع أن تحقــق نمــّوًا بنســبة 4.8 فــي المائــة. وُيتوّقــع أن 
يصــل النمــو فــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي إلــى 

3.5 فــي المائــة، وفــي غــرب آســيا إلــى 3.2 فــي المائــة، علمــًا أن هــذه 
الّنســب تقــّل كثيرًا عن المتوســط العالمي للنمو البالــغ 4.2 في المائة. 
وُيرّجــح أن يــؤدي نقــص الحوافــز الماليــة المالئمــة وتباطــؤ حمــالت 
التطعيــم إلــى تعميــق فجــوة التنميــة بيــن المناطــق األكثر فقــرًا وتلك 

األكثــر ثــراًء حــول العالــم.

 تّتسم توقعات عام 2023 
 بأنها أكثر إشراقًا بالنسبة 

ألفريقيا

ُيتوّقع أن يصل النمو إلى 

 %3.5 في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

%3.2 في غرب آسيا
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الجدول 1.1 النمّو والتضخم في أبرز مناطق العالم

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
التضخمالحقيقي

202120222023202120222023

5.44.14.23.83.23.4العالم

53.43.22.02.12.6االقتصادات المتقدمة

6.23.22.52.42.12.8الواليات المتحدة

3.32.22.90.10.51.3اليابان

4.13.83.72.12.52.7االتحاد األوروبي

5.15.54.71.11.11.2المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

332.94.64.24.5االتحاد الروسي

6.155.66.54.84.5االقتصادات النامية

4.13.73.615.55.73.7البلدان العربية

3.53.74.818.07.95.5أفريقيا

8.25.87.11.22.53.1الصين

7.510.15.45.54.54.1الهند

3.73.83.28.35.94.4غرب آسيا

4.33.33.514.58.97.6أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

4.13.13.411.910.89.3أمريكا الجنوبية

32.42.95.04.34.3البرازيل

4.73.63.820.45.14.1المكسيك وأمريكا الوسطى

453.832.29.34.5أقل البلدان نموًا

9.55.73.8التجارة الدولية

5.54.44.4نمو الناتج العالمي بتكافؤ القوة الشرائية

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية 2021.

ارتفــع تضخــم أســعار االســتهالك بشــكل طفيــف فــي عــام 2021 
النقديــة  والتدخــالت  الســلع  علــى  الطلــب  عــودة  خــالل  مــن 
وســيكون  االقتصــادات.  كبــرى  أجرتهــا  التــي  الفاعلــة  والماليــة 
التضخــم مدفوعــًا أيضــًا باختناقــات جانــب العــرض فــي سالســل 
اإلنتــاج التــي تعرضــت للتحطيــم إبــان الجائحــة. ولــن تتمكــن هــذه 
ارتفــاع  إلــى  مــا ســيؤدي  المتزايــد،  الطلــب  تلبيــة  مــن  السالســل 
هائــل فــي أســعار مختلــف الســلع األساســية )مثــل الغــاز الطبيعــي 
فــي أوروبــا، والفحــم واألغذيــة( والخدمــات )مثــل تكاليــف النقــل، 
انظــر اإلطــار 1.2(. وســيظل التضخــم مرتفعــًا فــي عــام 2022، لكــن 
تحــت الســيطرة، حيــث ُيتوقــع أن تســتمر البطالــة فــي تســجيل 

فــي  المحتملــة  التصحيحــات  ضــوء  فــي  مرتفعــة،  مســتويات 
الماليــة والعقاريــة. وُيتوقــع أن يصــل معــدل التضخــم  األســواق 
إلــى 3.2 فــي المائــة علــى الصعيــد العالمــي، و2.1 فــي المائــة فــي 
الواليــات المتحــدة، و2.5 فــي المائــة فــي االتحــاد األوروبــي. كذلــك 
سيســتمر ارتفــاع أســعار الســلع األساســية وتزايــد الطلــب العالمــي 
وتعطــل سالســل التوريــد فــي ممارســة المزيــد مــن الضغــوط علــى 

التضخــم.

وفــي االقتصــادات الناميــة، ُيتوّقــع أن يتراجــع التضّخــم مــن 6.3 
 2022 عــام  فــي  المائــة  فــي   5 إلــى   2021 عــام  فــي  المائــة  فــي 
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

و5.6 فــي المائــة فــي عــام 2023. وقــد يزيــد خطــر أزمــات الديــون 
الضغــوط التــي تــؤدي إلــى تخفيــض أســعار الصــرف، مــا ســيعّزز 
حكومــات  علــى  ســيتعّين  لذلــك،  وتفاديــًا  التضخــم.  توقعــات 
البلــدان الناميــة أن تديــر أســعار الصــرف بشــكل اســتباقي. ومــن 
جهــة ثانيــة، ينخفــض نســبّيًا احتمــال زيــادة الطلــب على الــواردات، 
مــا ســيؤدي إلــى خفــض الطلــب علــى العمــالت األجنبيــة وتخفيــف 

الضغــوط علــى أســعار الصــرف.

العالميــة  إلــى ضــرب االســتثمارات  لقــد أّدت جائحــة كوفيــد-19 
فــي عــام 2020. وفــي ســبيل الحــّد مــن التأثيــر الســلبي لالرتيــاب 
بتخفيــض  العالــم  حــول  المركزيــة  البنــوك  قامــت  الُمستشــري، 
فــي   2021 عــام  فــي  الوضــع  هــذا  اســتمّر  وقــد  الفائــدة.  أســعار 
البلــدان المتقدمــة النمــّو، إذ فشــلت أســعار الفائــدة المنخفضــة فــي 
تحفيــز الطلــب، وأّدت إلــى زيــادة التضخــم فــي االتحــاد األوروبــي 
تموز/يوليــو  شــهر  وفــي  ســواء.  حــد  علــى  المتحــدة  والواليــات 
نقديــة  اســتراتيجية  األوروبــي  المركــزي  المصــرف  أقــّر   ،2021
متماثــل  تضّخــم  هــدف  تحقيــق  إلــى  الســعي  تتضّمــن  جديــدة، 
أّن  إلــى  مــا يشــير  المتوســط،  المــدى  علــى  المائــة  فــي  بنســبة 2 
يه اإليجابــي  انحــراف التضخــم عــن الهــدف المتوّخــى ســواء بشــقَّ
المصــرف  أدرج  كذلــك  فيــه.  مرغــوب  غيــر  ســيكون  والّســلبي 
المركــزي األوروبــي التكاليــف المرتبطــة بالمســاكن التــي يشــغلها 
أحــد  وهــو  االســتهالك،  ألســعار  المنّســق  المؤشــر  فــي  مالكوهــا 
مقاييــس التضخــم. ويشــير ذلــك إلــى أن البنــك ســيقبل فتــرات 
معتدلــة مــن التضّخــم التــي تفــوق هدفــه المتوّخــى مــن أجــل دعــم 

المصــرف  اتخــذ  ذلــك،  مــن  النقيــض  الطلــب واالســتثمار. وعلــى 
متشــّددًا  موقفــًا  المتحــدة  الواليــات  فــي  االتحــادي  االحتياطــي 
فــي هــذا المجــال، إذ رفــع منســوب توّقعــات التضّخــم الخاصــة 
بــه وقــّدم جــدواًل لرفــع أســعار الفائــدة. ومــع ذلــك، يتواصــل بزخــم 
طابــع  ذا  المتســارع  التضخــم  وُيعــّد  الســندات،  شــراء  برنامــج 
فــي  منخفضــة  الفائــدة  أســعار  ســتبقى  عــام،  وبشــكل  مؤّقــت. 

و2023.  2022 عامــي  مــدى  علــى  المتقدمــة  االقتصــادات 

الشكل 1.1 أسعار الفائدة: بالدوالر واليورو
 جيم. اليورو 

)بالنسبة المئوية في السنة(
باء. سعر الليبور لثالثة أشهر وفارق التيد 

بالدوالر )بالنسبة المئوية في السنة(
 ألف. الدوالر األمريكي 

)بالنسبة المئوية في السنة(
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى عمليات السوق المفتوحة لمجلس محافظي المصرف االحتياطي االتحادي؛ وسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف 
لندن على مدى ثالثة أشهر بحسب إدارة المعايير القياسية المرجعية؛ وبنك االحتياطي الفيدرالي في سانت لويس؛ وقاعدة بيانات البنك المركزي األلماني.

تموز/يوليو 2021
أقّر المصرف المركزي األوروبي 

استراتيجية نقدية جديدة، تتضّمن 
السعي إلى تحقيق هدف تضّخم 

متماثل بنسبة %2 على المدى المتوسط

 ستبقى أسعار الفائدة منخفضة 
 في االقتصادات المتقدمة على مدى 

 عامي 2022 و2023
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الناشــئة،  األســواق  مــن  متزايــد  لعــدد  بالنســبة  الوضــع  ويختلــف 
الفائــدة وســط  أســعار  برفــع  فيهــا  المركزيــة  البنــوك  بــدأت  التــي 
مخــاوف مــن تعاظــم التضخــم. وفــي عــام 2021، رفعــت المصــارف 
األســعار  والمكســيك  والبرازيــل  الروســي  االتحــاد  فــي  المركزيــة 
أّول  وهنغاريــا  التشــيكية  الجمهوريــة  وتعــّد  للفائــدة.  المرجعيــة 
بلديــن فــي أوروبــا يقومــان بذلــك. وُيذكــر أن التضخــم فــي تركيــا 
عــام  فــي  المائــة  فــي   17.5 بنســبة  الســيطرة  نطــاق  عــن  خــرج 
2021؛ وال ُيرّجــح أن تنجــح السياســات النقديــة غيــر التقليديــة 
فــي معالجــة التضخــم خــالل عــام 2022 أو 2023. وبينمــا ســتظل 
نســبّيًا  منخفضــة  مســتويات  عنــد  األرجــح  علــى  الفائــدة  أســعار 
التــي  الناشــئة،  االقتصــادات  فــإن  النمــو،  المتقدمــة  البلــدان  فــي 
انخفضــت ثقــة المســتثمرين الدولييــن فيهــا، ســتحتاج إلــى رفــع 
األســعار المرجعيــة للفائــدة بغيــة الحــد مــن التضخــم والســيطرة 

علــى انخفــاض قيمــة العمــالت الوطنيــة.

لقــد أدت أزمــة كوفيــد-19 إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، لكــن وحدهــا الــدول المتقدمــة اســتطاعت توفير شــبكة 
الكّلــي  اإلغــالق  تدابيــر  وأّثــرت  بالفعاليــة.  تتســم  اجتماعــي  أمــان 
أو الجزئــي علــى 2.7 مليــار عامــل، أي مــا يعــادل 81 فــي المائــة مــن 
األفــراد الُمســتخدمين علــى مســتوى العالــم. وُتقــّدر منظمــة العمــل 
الدوليــة إجمالــي الخســائر فــي ســاعات العمــل بنســبة 10.7 فــي المائــة 
خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2020، مــا يعــادل 3.5 تريليــون 
دوالر أمريكــي مــن خســائر دخــل العمــل، أي حوالــي 5.5 فــي المائــة 
مــن الناتــج العالمــي فــي عــام 2019. وقــد قــّدم االتحــاد األوروبــي 
والواليــات المتحــدة علــى حــد ســواء أشــكااًل مختلفــة مــن الدعــم 
لقواهمــا العاملــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم خطــط عمــل جديــدة أو ممتــّدة 

علــى المــدى القصيــر، وخطــط إجــازة وإعانــات للعاطليــن عــن العمــل 
وخطــط لتعويــض األفــراد العامليــن لحســابهم الخــاص. وتفــاوت تأثــر 
الموظفيــن فــي البلــدان الناميــة باألزمــة، حيــث تضــاءل عــدد فــرص 
العمــل عــن بعــد المتاحــة للعديــد منهــم. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تأثــرت 
بشــكل ملحــوظ قطاعــات الخدمــات التــي تحتــاج ليــد عاملــة كثيفــة، 
مثــل الســياحة، والمطاعــم، والترفيــه، والعناية الشــخصية، وصناعات 
البيــع بالتجزئــة، التــي تتعاظــم أهميتهــا النســبية فــي البلــدان الناميــة. 
وعــالوة علــى ذلــك، تعمــل شــريحة واســعة مــن اليــد العاملــة التــي 
تأثــرت باألزمــة فــي القطــاع غيــر الرســمي فــي البلــدان الناميــة. وقــد 
تعرضــت هــذه الشــريحة لخســارة مفاجئــة فــي دخولهــا دون أن تنــال 

أي تعويــض أو مســاعدة مــن الميزانيــات الحكوميــة.

إّن هــذه األنمــاط ســتحدد شــكل االنتعــاش فــي عــام 2022 ومــا بعــده. 
وُيتوّقــع أن يعــود العّمــال فــي البلــدان المتقدمــة التــي تتمّتــع بشــبكات 
أمــان اجتماعــي إلــى وظائفهــم بمجــرد انتهــاء الجائحــة، رغــم أنهــم قد 
يقــررون االنتقــال إلــى قطاعات أخــرى أو اعتماد طرائــق عمل مغايرة. 
ــة فــي بعــض الصناعــات التــي  ــى نقــص اليــد العامل ــك إل وســيؤدي ذل
تحتــاج إلــى عمالــة كثيفة، والتــي تقــّدم أجــورًا متدنّية، كما هــو الحال 
فــي قطاعــي الضيافــة أو الرعايــة. ومــع ذلــك، ُيرّجــح أن يقــوم األفــراد 
الذيــن فقــدوا مصــدر دخلهــم دون الحصــول علــى تعويــض فــي العالــم 
النامــي، بمغــادرة قــوة العمــل بصــورة دائمــة أو تركهــا لفتــرات طويلــة. 
كذلــك، أّدت عمليــات اإلغــالق المتكــررة إلــى القضــاء علــى العديــد مــن 
الشــركات التجاريــة الصغيــرة وغيــر الرســمية فــي قطاعــات الســياحة 
والمطاعــم وتوريــد األغذيــة والبيــع بالتجزئــة والرعايــة الشــخصية. 
وســتحتاج تلــك الشــركات إلــى عــدة ســنوات إلعــادة تكويــن رأس 

المــال وتشــغيل األعمــال التجاريــة وضــّخ اإليــرادات مــن جديــد.
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

للتجــارة  القــوّي  االنتعــاش  يســتمر  أن  يتوّقــع   ،2022 عــام  وفــي 
العالميــة. وبينمــا بلغــت تجــارة الســلع العالميــة ذروة قياســية مــن 
ــول شــهر نيســان/أبريل  ــذي حققتــه بحل خــالل زخــم النمــّو القــوّي ال
2021، سيســتمر هــذا االتجــاه بســبب ارتفــاع الطلــب علــى الســلع 
المعّمــرة. ويشــهد اإلنتــاج الصناعــي وضعــًا مماثــاًل، حيــث تجــاوز 
حجــم اإلنتــاج الصناعــي العالمــي مســتوى شــهر كانــون الثاني/ينايــر 
ــول شــهر نيســان/أبريل 2021. ومــع  ــة بحل 2019 بنســبة 4 فــي المائ
الّدوليــة موّزعــة بشــكل غيــر  ذلــك، فــإّن منافــع انتعــاش التجــارة 
المثــال، حققــت  العالــم. وعلــى ســبيل  أنحــاء  فــي جميــع  متســاٍو 
ــول شــهر نيســان/ صــادرات الســلع واإلنتــاج الصناعــي الصينــي بحل
أبريل 2021 مســتوى أعلى بنســبة 18 في المائة، مقارنة بمســتويات 
الفتــرة الســابقة للجائحــة فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2019. كذلك 
حققــت الصــادرات مــن بلــدان األســواق اآلســيوية الناشــئة مســتوى 
الســابقة  الفتــرة  المائــة مقارنــة بمســتويات  فــي  بنســبة 15  أعلــى 
للجائحــة، بينمــا تجاوز اإلنتــاج الصناعي في تلك البلدان مســتويات 
شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2019 بنســبة 4 فــي المائــة. ومــن المرجــح 
أن تســتمر هــذه االتجاهــات خــالل عامــي 2022 و2023، مــا ســيعّمق 
التفاوتــات بيــن مناطــق جنــوب وشــرق آســيا وغيرهــا مــن المناطــق.

وفــي المقابــل، ســّجل األداء الّتجــاري للبلــدان األفريقيــة ورابطــة 
الــدول المســتقلة وبلــدان أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي 
والبلــدان العربيــة تراجعــًا ملحوظــًا. ففــي شــهر نيســان/أبريل 2021، 
 8 بنســبة  الصناعــي  وإنتاجهــا  البلــدان  هــذه  صــادرات  انخفضــت 
ــة بمــا كانــت عليــه  ــي، مقارن ــى التوال ــة عل ــة و10 فــي المائ فــي المائ
مــن  البلــدان  هــذه  ولــم تســتفد  للجائحــة.  الســابقة  الفتــرة  خــالل 
انتعــاش االقتصــاد العالمــي بســبب هيــاكل التصديــر التــي تســتند 

علــى قطاعــي النفــط الخــام والســلع األساســية، التــي لــم تتعــاَف 
ــام. وبمــا أن الجائحــة تســببت فــي تحــوالت فــي سالســل  بشــكل ت
إلــى اتخــاذ إجــراءات لتحســين الكفــاءة،  اإلنتــاج العالميــة وأّدت 
ينبغــي أن يســتمر اّتجــاه التجــارة العالميــة نحــو اعتمــاد ســلع معّمــرة 
أكثــر تقّدمــًا خــالل عــام 2022، مــا قــد يحــّد مــن انتعــاش الطلــب 
علــى الوقــود والمــواد الخــام. وينبغــي توقــع حــدوث زيــادات أخــرى 
فــي اإلنتــاج الصناعــي وتجــارة الســلع علــى حــد ســواء فــي الصيــن 
واالقتصــادات اآلســيوية الناشــئة، بينمــا ُيرّجــح أن يتأّخــر تعافــي 

مصــّدري المــوارد الطبيعيــة لبعــض الوقــت.

العالميــة،  الســياحة  بشــأن  التوّقعــات  تكتنــف  الشــكوك  وال تــزال 
الســفر،  علــى  المفروضــة  القيــود  اســتمرار  ضــوء  فــي  ال ســيما 
كثيــر  فــي  المحليــة  بالســياحة  الدوليــة  الســياحة  واســتبدال 
الدوليــة  الســياحة  مــن  الوافديــن  عــدد  وســّجل  األحيــان.  مــن 
العالميــة فــي النصــف األول مــن عــام 2021 انخفاضــًا بنســبة 88 
فــي المائــة مقارنــة بالنصــف األول مــن عــام 2019. وتعــّد منطقــة 
إذ  الصعيــد،  هــذا  علــى  تضــّررًا  األكثــر  الهــادئ  والمحيــط  آســيا 
هــذا  المائــة. وانخفــض  فــي  بنســبة 97  المذكــور  العــدد  انخفــض 
العــدد فــي الشــرق األوســط بنســبة 82 فــي المائــة مقارنــة بالربــع 
األول مــن عــام 2019. ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى تخفيــف 
القيــود المرتبطــة بالجائحــة مقارنــة بمناطــق أخــرى حــول العالــم1. 
عــام 2022  فــي  العالميــة  الســياحة  اســتئناف حركــة  وســيتوقف 
التطعيــم. وبينمــا  بشــكل أساســي علــى توســيع تغطيــة حمــالت 
تبــرز أســباب تدعــو إلــى التفــاؤل فــي أوروبــا والصيــن والواليــات 
المتحــدة، ُيتوقــع أن يعرقــل ضعــف تغطيــة حمــالت التطعيــم فــي 

إلــى طبيعتــه. الوضــع االقتصــادي فيهــا  عــودة  أفريقيــا 
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السلع من الموارد الطبيعية باء. 

النفط. 1

لقــد تــرك التعافــي االقتصــادي العــام أثــرًا ملحوظــًا على أســواق الســلع 
األساســية. وبحســب أحــدث تقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة، لــم 
َيســتردَّ الطلــب علــى النفط بحلــول منتصف عــام 2021 ســوى حوالي 
ــع حــدوث المزيــد  60 فــي المائــة ممــا خســره فــي عــام 2020. وُيتوّق
مــن االنتعــاش فــي عــام 2022. وتنعكــس هــذه الزيــادة فــي ســعر 
ســلة أوبــك، التــي تجــاوزت 75 دوالرًا للبرميــل بحلــول شــهر تمــوز/
يوليــو 2021، لتصــل إلــى 81 دوالرًا للبرميــل فــي 25 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2021 قبــل أن تتراجــع إلى 71 دوالرًا للبرميل في 30 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2021، كنتيجــة لتفّشــي متحــّور أوميكــرون الجديــد. 
وإذا اســتأنفت أســعار النفــط اّتجاههــا التصاعــدّي فــي عــام 2022، 
ُيتّوقــع أن تحافــظ علــى هــذا المســتوى علــى مــدى عــام 2002. وإذا 
اســتمّر هــذا االتجــاه التصاعدي ألســعار النفط، فإن تحّســن ميزانيات 
البلــدان العربية المصدرة للنفط ســيتجاوز بشــكل ملحــوظ التوقعات 
 )OPEC+( الســابقة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، كــررت منظمــة أوبــك بلــس
التزامهــا بخفــض المخــزون الــذي تراكــم فــي عــام 2020 خــالل حــرب 
األســعار بيــن االتحــاد الروســي والمملكــة العربيــة الســعودية، مــن 
خــالل التأكيــد علــى أن رفــع حجــم اإلنتــاج لــن يتــّم إال بشــكل بطــيء.

فــي ضــوء  عــام 2021  نســبيًا خــالل  النفــط مســتقّرًا  ظــّل ســعر 
إحــدى  وتتوقــع  المتراكمــة2.  للمخزونــات  التدريجــي  التصريــف 

بشــكل  النفــط  ســعر  يرتفــع  أن  لإلســكوا  النموذجيــة  الدراســات 
طفيــف إلــى 74 دوالرًا و76 دوالرًا للبرميــل خــالل عامــي 2022 
و2023 علــى التوالــي. ومــع عــودة أســعار النفــط إلــى المســتويات 
التنقيــب  أنشــطة  اســتؤنفت  الجائحــة،  قبــل  عليهــا  كانــت  التــي 
ــدا والواليــات المتحــدة. وتــم تأجيــل  عــن الصخــر الزيتــي فــي كن
القيــود  البرازيــل بســبب  النفطيــة فــي  مشــاريع شــركة بيتروبــرا 
المفروضــة لمواجهــة جائحــة كوفيــد-19، لكــن ُيتوّقــع أن تســتأنف 
أربــع ســفن عائمــة لنظــام اإلنتــاج عملياتهــا بحلــول عــام 2022، مــا 
برميــل يوميــًا. وتتوقــع  بمقــدار 300,000  النفــط  إنتــاج  ســيعزز 
االتحــاد  فــي  النفــط  إنتــاج  يعــود  أن  الطاقــة  معلومــات  إدارة 
 ،2019 عــام  فــي  مســتوياته  إلــى   2022 عــام  خــالل  الروســي 
بعــد انتهــاء مفاعيــل اتفاقيــة أوبــك بلــس3. وفــي شــهر نيســان/
أبريــل 2021، وافقــت منظمــة أوبــك بلــس علــى زيــادة إنتاجهــا 
ــًا، بمــا فــي ذلــك عكــس اتجــاه الخفــض الطوعــي  النفطــي تدريجّي
إلنتــاج المملكــة العربيــة الســعودية بمقــدار مليــون برميــل يوميــًا. 
وُيتوّقــع أن ترفــع بلــدان منظمــة أوبــك حجــم إنتاجهــا خــالل عــام 
2022، رغــم اســتمرار ســريان العقوبــات المفروضــة علــى إيــران 
ُرفعــت  حــال  وفــي  المقبلــة.  القليلــة  الســنوات  خــالل  وفنزويــال 
بمــا  النفــط،  مــن  المعروضــة  الكّميــات  ســتزداد  العقوبــات،  هــذه 

يــؤدي إلــى اســتقرار األســعار.

الشكل 1.3 أسعار النفط بين عامي 2015 و2021
باء. أسواق العقود اآلجلة للنفط: صافي مراكز المضاربة ألف. أسعار النفط الخام ومؤشر السلع

صافي الم�اكز الطويلة لألموال الموّجهة (بمال�ين العقود)
وست تكساس إ�ترميد�يت للتسليم الفوري (المقياس األيمن)
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

الشكل 1.4 الفصل بين اإلنتاج الصناعي واستهالك النفط

استهالك النفط (كانون األول/ديسمبر 2019 = 100)
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

الشكل 1.5 توقعات أسعار النفط حتى 2023
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

المحلــي  الناتــج  بيــن  العالــم  علــى مســتوى  الفصــل  يبــرز  وبينمــا 
مــدى  علــى  البيانــات  فــي  بجــالء  النفــط  واســتهالك  اإلجمالــي 
فتــرات طويلــة، فــإن التطــورات الحاليــة فــي الطلــب العالمــي علــى 
النفــط جنبــًا إلــى جنــب مــع البيانــات المتعلقــة باإلنتــاج الصناعــي 
تشــير إلــى اختــالف الظــروف مــع مــرور الزمــن. ففــي حيــن اّتســم 
الركــود  الســابقة وفتــرات  الســنوات  النفــط علــى مــدى  اســتهالك 
بأّنــه أقــل تقّلبــًا مقارنــة بمؤشــرات اإلنتــاج الصناعــي، ســّجل الطلــب 
ــة بالتغيــرات فــي  ــى النفــط فــي عــام 2020 هبوطــًا حــاّدًا مقارن عل
ــم يتعــاَف إنتــاج النفــط  األنشــطة الصناعيــة. وعــالوة علــى ذلــك، ل

إلــى حــد  ذلــك  يرتبــط  الصناعــي. وبينمــا  القطــاع  بنفــس وتيــرة 
مــا بطبيعــة الركــود الحالــي، حيــث أجبــر المواطنــون فــي جميــع 
أنحــاء العالــم علــى مالزمــة منازلهــم والحــد مــن تحركاتهــم خــالل 
الجائحــة، تشــير بعــض الدالئــل علــى أن هــذا التحــول النموذجــي 
وخُلصــت  انقضــى.  قــد  الجائحــة  قبــل  مــا  عالــم  وأن  سيســتمّر، 
دراســة اســتقصائية أجرتهــا شــركة ماكينــزي وشــركائه إلــى أن 15 
فــي المائــة مــن المديريــن التنفيذييــن يتوقعــون أن يعمــل عــدد مــن 
موظفيهــم مــن المنــزل ليوميــن أو أكثــر فــي األســبوع بعــد انتهــاء 
يعلــو ســقف  العمــل،  مــن ســوق  اآلخــر  المقلــب  وفــي  الجائحــة4. 
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التوّقعــات أكثــر مــن ذلــك حّتــى، إذ خُلصــت دراســة اســتقصائية 
أجرتهــا شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز أن 55 فــي المائــة مــن 
علــى  أيــام  ثالثــة  لمــدة  المنــزل  مــن  العمــل  يفّضلــون  الموظفيــن 
األقــل فــي األســبوع بعــد انكفــاء الجائحــة5. وهاتــان ليســتا ســوى 
فــي  متشــابهة  االتجاهــات  أن  إال  كثيــرة،  دراســات  مــن  اثنتيــن 
يمكنهــم  الذيــن  الموظفــون  يفضــل  حيــث  العالــم،  أنحــاء  جميــع 
ُيهــدران  اللذيــن  والمــال  الوقــت  توفيــر  بعــد  عــن  بعملهــم  القيــام 
بالحــّد  األعمــال  رجــال  يقــوم  أن  أيضــًا  وُيرّجــح  التنقــل.  أثنــاء 
شــركة  أجرتهــا  دراســة  ففــي  ملحــوظ.  بشــكل  أســفارهم  مــن 
أنهــم  المســتجيبين  مــن  المائــة  فــي   43 أعلــن  وايمــان،  أوليفــر 
ســيخّفضون أســفارهم بعــد انحســار جائحــة كوفيــد-19 6. وبينمــا 
ال توجــد توقعــات بــأّن جميــع المؤتمــرات واالجتماعــات والحلقــات 
الدراســية ســُتنّظم عبــر اإلنترنــت بــداًل مــن الحضــور الشــخصي فــي 
المســتقبل، كمــا أن إمكانيــة القيــام بذلــك لــم تتّضــح بعــد، ال ُيرّجــح 
ــا  أن الشــركات ســترفض الوفــورات الضخمــة التــي يمكــن تحقيقه

مــن تنظيــم الكثيــر مــن االجتماعــات عبــر اإلنترنــت.

أجبــرت  فقــد  الســياحة.  قطــاع  فــي  مماثلــة  تحــوالت  وتبــرز 
بهــم،  المحيطــة  األحيــاء  استكشــاف  علــى  األفــراد  الجائحــة 
مــا قــد يــؤدي إلــى تغييــر أنمــاط الســفر علــى المــدى المتوســط 
والطويــل. وتتوقــع منظمــة الســياحة العالميــة انتعــاش الســياحة 
الدوليــة بعــد عــام 2024 7، لكــن الســياحة الداخليــة تتجــه حتمــًا 
حيــث  تغّيــرًا،  النقــل  وســائل  شــهدت  كذلــك  االزدهــار.  نحــو 
الدراســات  بحســب  الفرديــة  الســيارات  علــى  االعتمــاد  تعــّزز 
االســتقصائية8. وبينمــا قــد يعنــي ذلــك تراجــع الســفر بالطائــرة، 
مــا يمكــن أن يتســبب فــي بعــض االنخفــاض فــي الطلــب العالمــي 
علــى النفــط، إال أنــه يشــير أيضــًا إلــى زيــادة اســتخدام الســّيارات 
إلــى  المقابــل  فــي  يــؤدي  مــا  الحافــالت،  أو  بالقطــارات  مقارنــة 
زيــادة اســتهالك المشــتقات النفطيــة. ومــع ذلــك، ال تــزال توقعــات 
الطلــب العالمــي علــى النفــط غيــر مؤكــدة، وتتحــّول المخاطــر ذات 
الصلــة نحــو االنخفــاض. ولــم تــؤدِّ الجائحــة ســوى إلــى تســريع 
ــى خفــض اســتهالك النفــط والتحــّول نحــو  االتجاهــات الراميــة إل

المتجــددة. الطاقــة  مصــادر 

الغاز الطبيعي والفوسفات. 2

يعــّد الغــاز الطبيعــي مصــدرًا هاّمــًا آخــر مــن مصــادر الهيدروكربــون 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  وتنتمــي  العربيــة.  المنطقــة  فــي 
والجزائــر وقطــر وليبيــا ومصــر إلــى منتــدى الــدول المصــّدرة للغــاز، 
الــذي ال يتحّكــم جماعّيــًا بنحــو 70 فــي المائــة مــن احتياطّيــات 
العالــم مــن الغــاز الطبيعــي فحســب، بــل يســهم أيضــًا بأكثــر مــن 
40 فــي المائــة مــن اإلنتــاج العالمــي للغــاز الطبيعــي. وقــد ســّجل 
ــى الغــاز فــي عــام 2020 مســتوى أقــل بكثيــر  انخفــاض الطلــب عل
مقارنــة بالنفــط، إذ بلــغ 1.9 فــي المائــة فقــط أي مــا يعــادل 75 مليــار 
متــر مكعــب. وبحســب الوكالــة الدوليــة للطاقــة، يعــزى ذلــك بشــكل 
أساســي إلــى فصــل الشــتاء الــذي حــّل معتــداًل بشــكل اســتثنائي 
فــي نصــف الكــرة الشــمالي خــالل عــام 2020 وليــس إلــى الجائحــة، 
إذ ال يســتخدم الغــاز الطبيعــي فــي النقــل. كذلــك تعــّد التوقعــات 
متوســطة األجــل فيمــا يتعلــق بالطلــب علــى الغــاز أكثــر مالءمــة 
مــن توقعــات النفــط، حيــث ُيتوقــع أن يصــل الطلــب علــى الغــاز 
إلــى 4,300 مليــار متــر مكعــب فــي عــام 2024، أي أكثــر بنســبة 7 
فــي المائــة مــن المســتوى الســابق لجائحــة كوفيــد-19. ويغــّذي هــذا 
النمــّو عامــالن لهمــا تأثيــر متماثــل، وهمــا زيــادة الطلــب الصناعــي 
الفحــم والنفــط  العالمــي واســتبدال  االنتعــاش  مــع  بمــا يتماشــى 
بالغــاز الطبيعــي فــي قطــاع الطاقــة. وبينمــا يظــّل العامــل األول 
ــرات جديــدة  عرضــة للتراجــع بشــكل ملحــوظ نتيجــة ظهــور متغّي
يعــّد  الصلــة،  ذات  التطعيــم  حمــالت  وبــطء  كورونــا  لفيــروس 
العامــل الثانــي مســتقاًل إلــى حــد بعيــد عــن الجائحــة. وهــذا النمــو 

إلــى  العالميــة  باالنبعاثــات  الوصــول  ســيناريوهات  مــع  يتســق  ال 
مســتوى الصفــر بحلــول عــام 2070، ناهيــك عــن الســيناريوهات 
الهــدف  إلــى تحقيــق هــذا  التــي تســعى  البلــدان  لبعــض  المماثلــة 
بحلــول عــام 2050، وبالتالــي فــإن المخاطــر ذات الصلــة باســتهالك 

الغــاز تتجــه إلــى االنخفــاض9.

 وقد سّجل انخفاض 

الطلب على الغاز 

في عام 2020 
مستوى أقل بكثير 

مقارنة بالنفط، 

بلغ %1.9 فقط 

أي ما يعادل 75 مليار متر مكعب
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

الشكل 1.6 أسعار الغاز الطبيعي وأسعار الفوسفات وصادراته
جيم. صادرات الفوسفات: بعض البلدان 

)بماليين الدوالرات(
باء. أسعار الفوسفات الصخري 
والفوسفات الثنائي األمونيوم

ألف. أسعار التسليم الفوري للغاز 
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى قاعدة بيانات أسعار السلع التي يصدرها البنك الدولي، وخريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية.

الحقــول  خــالل  مــن  الطلــب  تزايــد  اإلنتــاج  يواكــب  أن  وُيتوقــع 
المكتشــفة حديثــًا فــي االتحــاد الروســي ومنطقــة الشــرق األوســط. 
ومــن المقــرر أن يرفــع االتحــاد الروســي إنتــاج الغــاز بنســبة 18 فــي 
المائــة مقارنــة بالفترة الســابقة للجائحة، في ضوء مشــاريع التصدير 
الجديــدة، مثــل خــط أنابيب نفط ســيبيريا ومصنعين للغــاز الطبيعي 
إلــى أوروبــا.  إلــى تعزيــز الصــادرات  التــي تهــدف جميعــًا  الســائل، 
وُيتوّقــع أيضــًا أن تــزداد قــدرات إنتــاج الغــاز بالنســبة ألذربيجــان 
وتركمانســتان، مــا ســيؤدي إلــى تلبيــة الطلــب األوروبي. وفي الشــرق 
األوســط، يتوقــع أن يزيــد إنتــاج الغــاز بنســبة 9 فــي المائــة، ويعــزى 
ذلــك بشــكل أساســي إلــى تطويــر الحقــول البحريــة فــي قطــر وإيــران 
)حقــل غــاز الشــمال وحقــل جنوب فــارس( إلمــداد التوســع المقرر في 
قــدرات إنتــاج الغاز الطبيعي الســائل. وُيســتكمل ذلك بتعزيــز الطاقة 
اإلنتاجيــة فــي منطقــة جنــوب البحــر األبيــض المتوســط والمملكــة 
العربيــة الســعودية. كذلــك ســتعّزز بلــدان قــارة أفريقيا ومنطقة آســيا 
والمحيــط الهــادئ وأمريــكا الوســطى والجنوبيــة قدراتهــا اإلنتاجيــة 
ذات الصلــة بنســبة تتــراوح بيــن 7 و10 فــي المائــة، رغــم أن أهميتهــا 
دة للغــاز الطبيعــي تظــّل محــدودة للغايــة. وتعــّد أوروبــا  كجهــات مــورِّ
المنطقــة الوحيــدة فــي العالــم التــي انخفــض إنتاجهــا بنســبة 8 فــي 

المائــة بســبب اســتنفاد االحتياطيــات وإغــالق حقــول الغــاز10.

وبشــكل عــام، تّتســم التوقعــات بالنســبة ألســواق الغــاز علــى المــدى 
المتوســط بطابــع إيجابــي، حيــث ُيفتــرض أن يــؤدي ارتفــاع حجــم 
إلــى  الكهربــاء  إنتــاج  فــي  الغــاز  إلــى  والتحــول  الصناعــي  اإلنتــاج 
زيــادة الطلــب. وبالتــوازي، ســتؤدي المشــاريع الُمقــررة لزيــادة القــدرة 
اإلنتاجيــة وتطويــر تجــارة الغــاز الطبيعي الســائل إلى زيــادة العرض. 
وُيتوّقــع أن تســتقر األســعار علــى المــدى المتوســط. وقــد ارتفعــت 
حزيران/يونيــو  شــهر  خــالل  أوروبــا  فــي  الفــوري  التســليم  أســعار 

2021 إلــى مســتويات غيــر مســبوقة منــذ عــام 2014، إذ تجــاوزت 10 
دوالرات لــكل مليــون وحــدة حراريــة متريــة. ولــم يّتصــف النمــّو فــي 
آســيا والواليــات المتحــدة باألهميــة عينهــا، رغــم أّن األســعار وصلــت 
بالفعــل إلــى مســتويات مــا قبــل الجائحــة فــي منتصــف عــام 2021. 
ويعتمــد تطــور األســعار فــي األجــل المتوســط إلــى حــد بعيــد علــى 
الطقس )وعلى ســبيل المثال أدى الربيع البارد بشــكل اســتثنائي في 
أوروبــا إلــى ارتفــاع األســعار هنــاك( واســتئناف اإلنتــاج الصناعــي بعــد 
انحســار الجائحــة. وعلــى المــدى الطويــل، ينبغــي أن تــؤدي مســاعي 
إزالــة انبعاثــات الكربــون فــي االقتصــاد العالمــي إلــى تقليــص الطلــب 

علــى الغــاز الطبيعــي وخفــض أســعاره.

الفوســفات وطلبــًا  وبينمــا شــهد عــام 2020 انخفاضــًا فــي أســعار 
عالمّيــًا علــى هــذه الســلعة، انعكــس هــذا االتجــاه فــي عــام 2021 فــي 
ضــوء االرتفــاع الهائــل فــي أســعار الســلع األساســية العالميــة. وال 
ُيســتثنى الفوســفات الصخــري والفوســفات الثنائــي األمونيــوم مــن 
هذا االتجاه، حيث ارتفعت أســعار الســلعتين المذكورتين بنســبة 67 
و122 فــي المائــة، أي مــا يعــادل 125 دوالرًا و605 دوالرًا للميغاطــن 
وحزيران/يونيــو 2021.  بيــن حزيران/يونيــو 2020  التوالــي  علــى 
العالمييــن،  الســيولة والطلــب  إلــى زيــادة  ارتفــاع األســعار  وُيعــزى 
وارتفــاع أســعار مدخــالت إنتــاج الفوســفات مثــل األمونيــا والغــاز 
الطبيعــي والكبريــت. كذلــك لعــب تعّطــل حركــة التجــارة الناجــم عــن 
أوامــر فــرض رســوم تعويضيــة، التــي أصدرتهــا وزارة التجــارة فــي 
ــة، دورًا مــا فــي  ــروس والمغارب الواليــات المتحــدة ضــد المنتجيــن ال
ارتفــاع األســعار، وكذلــك التأخيــر فــي توســيع القــدرات اإلنتاجيــة 
الناجــم عــن تدابيــر اإلغــالق ضــد جائحــة كوفيــد-19 بالنســبة للعديــد 
مــن البلــدان المنتجــة للفوســفات. وبحســب توقعــات البنــك الدولــي 
بشــأن ســوق الســلع األساســية، ُيفترض أن تتراجع أســعار الفوســفات 
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القــدرات  وتنميــة  الطلــب  اعتــدال  ضــوء  فــي   ،2022 عــام  فــي 
اإلنتاجيــة11. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإّن توســيع مرفــق الجــرف 
األصفــر المغربــي، الــذي مــن المقــرر أن يبــدأ عملياتــه فــي عــام 2022؛ 
وإنشــاء شــركات إلنتــاج الفوســفات فــي محافظــة الــوادي الجديــد 
فــي مصــر؛ وتطويــر مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة إلنتــاج المعــادن 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، يجــب أن يــؤدي إلــى زيــادة الطاقــة 
اإلنتاجيــة العالميــة للفوســفات. وســيعكس ارتفاع أســعار الفوســفات 
نوعــًا مــن التحّســن فــي ميزانيــات البلــدان المصدرة للســلع األساســية 
خــالل عامــي 2022 و2023، لكــن ســينجم عنــه أيضــًا طفــرات فــي 
أســعار المــواد الغذائيــة ومخاطــر تصاعد معــدالت التضخــم العالمية.

جيم. الروابط المالية والتجارية مع المنطقة العربية

علــى الصعيــد العالمــي، أدت الحوافــز الماليــة والنقديــة الضخمــة 
التــي ُقّدمــت إلــى ضــخ كميــات كبيــرة مــن الســيولة فــي النظــام 
المالــي، وســمحت ألســواق األســهم باســتعادة عافيتهــا فــي عــام 
2021، بعــد الركــود العميــق الــذي تســببت بــه جائحــة كوفيــد-19. 
الزيــادات خــالل عامــي 2022 و2023.  وينبغــي أن تســتمر هــذه 
االقتــراض  تكاليــف  خفــض  إلــى  الحوافــز  هــذه  أفضــت  وقــد 
وتجّنــب موجــة كبيــرة مــن حــاالت اإلفــالس. ولكــن تســود مشــاغُل 
بشــأن ديمومــة هــذه العافيــة الُمســتعادة وبــروز مــا ُيعــرف بشــركات 

.12)2021 وآخــرون،  )بانيرجــي  الزومبــي 

كذلــك اّتســم أداء أســواق األســهم الخليجيــة بأنــه أقــل إبهــارًا مقارنــة 
أو األمريكيــة خــالل عــام 2020 والنصــف  بالبورصــات األوروبيــة 
األول مــن عــام 2021. وبحلــول منتصــف عــام 2021، لــم يتمّكــن مــن 
االرتفــاع بشــكل ملحــوظ ســوى مؤشــر الســوق الماليــة الســعودية 
)تــداول( ومؤشــر ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة، بينمــا ناضلــت 
أســواق بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى للمحافظــة علــى 
قيمهــا. وبيــن نهايــة عــام 2019 ومنتصــف شــهر تموز/يوليــو 2021، 
ارتفــع المؤشــران المذكــوران بنســبة 29 فــي المائــة و39 فــي المائــة 
فــي  الماليــة األخــرى  أداء أســواق األوراق  التوالــي. واّتســم  علــى 
ــه أقــل إبهــارًا، حيــث خســرت  ــدان مجلــس التعــاون الخليجــي بأن بل
البحريــن 2 فــي المائــة، ودبــي والكويــت 1 فــي المائــة لــكل منهمــا، 
بينمــا تقّدمــت ُعمــان بنســبة 2 فــي المائــة، وقطــر 3 في المائــة. وعلى 
ســبيل المقارنــة، ارتفــع مؤشــر إس وبــي S & P500( 500( بنســبة 35 
فــي المائــة، ومؤشــر داكــس األلمانــي بنســبة 16 فــي المائــة، ومؤشــر 
كاك 40 الفرنســي بنســبة 9 فــي المائــة. وينجــم الضعــف المقــاَرن 
ألســواق بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي عــن هيكلّيــة أصولهــا، 
التــي تتمحور حــول الصناعات الهيدروكربونية. ونظــرًا ألن التعافي 
فــي هــذا القطــاع يتســم بوتيــرة أكثــر بطئــًا ويخضــع لمخاطــر هبــوط 
ملحوظــة، تنــال الشــركات تقييمــًا أدنى مقارنة باألســواق فــي أوروبا 
والواليــات المتحــدة، حيــث يتركــز عمــل الشــركات فــي قطاعــات 
المقبلــة،  القليلــة  الســنوات  مــدى  وعلــى  والتصنيــع.  التكنولوجيــا 
ُيفتــرض أن تتحســن مؤشــرات البورصــة فــي أســواق بلــدان مجلــس 

التعــاون الخليجــي تدريجّيــًا، بمــا يتماشــى مع زيــادة الطلــب العالمي 
الثاني/نوفمبــر 2020،  النفــط وأســعاره. وفــي شــهر تشــرين  علــى 
جــرى إعــادة تصنيــف الكويــت مــن جانــب مؤشــر مورغــان ســتانلي 
وترقيتهــا  الناشــئة،  األســواق  ضمــن   )MSCI( المؤشــرات  لبحــوث 
مــن مجموعــة األســواق دون الناشــئة، مــا قــد يجــذب المســتثمرين 

األجانــب ويســاعد علــى تعافــي األســواق الماليــة الخليجيــة.

وقّدمــت أســواق األســهم فــي البلــدان العربيــة المتوســطة الدخــل 
ــان  ــًا لآلمــال. وفــي هــذا الســياق، ســطع نجــم بورصــة عّم أداء مخّيب
المائــة.  فــي  بنســبة 18  نمــّوًا  ســّجلت  إذ  األســواق،  بيــن  األردنيــة 
وفــي المقابــل، تراجــع مؤشــر إيجــى إكــس EGX30( 30( المصــري، 
مســّجاًل خســارة نســبتها 24 بالمائــة بيــن نهايــة عــام 2019 ومنتصــف 
عــام 2021، وكذلــك فعــل مؤشــر "ماســي" لســوق األســهم المغربيــة، 
بينمــا ارتفــع مؤشــر تونينديكــس لســوق األســهم التونســية بنســبة 
2 فــي المائــة. ولــم يفــِض ضــّخ الســيولة علــى الصعيــد العالمــي إلــى 
إذ  العربيــة،  تغّيــرات ملحوظــة فــي أســعار األســهم فــي األســواق 
تتســم الروابــط الماليــة بيــن المنطقــة العربيــة والعالــم بأنهــا ضعيفــة 
نســبّيًا. وفــي مصــر، يمكــن أن يعــزى انخفــاض أســعار األســهم إلــى 
اإلجــراء الــذي اتخــذه البنــك المركــزي المصــري ضــد رئيــس البنــك 
التجــاري الدولــي، الــذي أّثــر علــى ســوق األســهم الممتــازة بشــكل 
عــام. ويتحّمــل البنــك التجــاري الدولــي وحــده أكثــر مــن 50 فــي 
المائــة مــن المســؤولية عــن الســقوط الحــر لســوق األســهم المصريــة. 
الخدمــات،  توفيــر  ومعــدالت  المخاطــر  تكاليــف  زيــادة  أّدت  وقــد 
فضــاًل عــن عــدم االســتقرار السياســي فــي تونــس، إلــى عرقلــة تعافي 
البورصــات المغربيــة والتونســية إلــى حــد بعيــد. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــة إلــى خلــق طفــرات مصطنعــة فــي  ــم تــؤدِّ الحوافــز النقديــة الهائل ل
أســعار األســهم يمكــن أن تســبب أزمــة ماليــة إذا تغيــرت التوجهــات 
فجــأة. وقــد تكــون مؤشــرات األســهم فــي البلــدان العربيــة أقــرب إلــى 
االقتصــاد الحقيقــي مقارنــة بأســعار األســهم فــي البلــدان المتقدمــة. 
وينبغي أن تســّجل مؤشــرات بلدان مجلس التعــاون الخليجي، التي 
ُتعــّد مماثلــة للبلدان المتوســطة الدخــل، تحّســنًا إضافّيًا خــالل عامي 

2022 و2023 فــي حــال تمــت إدارة المخاطــر السياســية بنجــاح.
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

الشكل 1.7 الروابط المالية بين المنطقة العربية والعالم
جيم. أسعار السوق النقدية لثالثة أشهر 

 وسعر ليبور بالدوالر لثالثة أشهر 
)بالنسبة المئوية في السنة(

باء. المطالبات وااللتزامات القائمة 
للمصارف المشاركة في مصرف 

التسويات الدولية

ألف. نمو األصول المالية وعائدات الصادرات 
النفطية في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي )بمليارات الدوالرات األمريكية(
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المصادر: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مصادر إحصائية وطنية؛ وقاعدة بيانات صندوق النقد العربي ألسواق المال العربية عن األداء ورسملة سوق األسهم 
واألسواق المالية؛ وقاعدة بيانات مصرف التسويات الدولية حول اإلحصائيات المصرفية حسب الموقع الجغرافي للمصرف.

ــدان العربيــة خــالل عــام 2020  لقــد انخفضــت تكاليــف التمويــل للبل
وفــي بدايــة عام 2021 مقارنة بما كانت عليه في الســنوات الســابقة، 
لكنهــا ظلــت أعلــى بكثيــر مــن ســعر الليبــور بالــدوالر األمريكــي، وذلــك 
العربيــة  المركزيــة  البنــوك  مــن  بالســيولة  الدعــم  انخفــاض  بســبب 
)الشــكل 1.7 جيــم(. كذلــك ارتفــع الفــارق بيــن مؤشــر الجوديبــور 
األردنــي وســعر الليبــور بالــدوالر األمريكــي بشــكل طفيــف ُمســّجاًل 
ــًا قبــل الجائحــة.  ــة بنســبة 4 فــي المائــة تقريب ــة، مقارن 4.5 فــي المائ
التعــاون  مجلــس  بلــدان  فــي  الفائــدة  أســعار  بيــن  الفــارق  واتســع 
الخليجــي وســعر الليبــور بالــدوالر األمريكــي مــن 0.2 و0.3 في المائة 
إلــى 0.5 فــي المائــة بالنســبة إلى المملكــة العربية الســعودية وحوالي 
1.5 فــي المائــة بالنســبة إلــى الكويــت. وتماشــيًا مــع الزيــادة المتوقعة 
فــي أســعار الفائــدة فــي الواليــات المتحــدة فــي عــام 2022، وارتفــاع 
الفــوارق وأســعار  ُيفتــرض أن تعــود هــذه  العالميــة،  النفــط  أســعار 
الفائــدة إلــى المســتويات التــي كانــت عليهــا قبــل الجائحــة. كذلــك 
ُيفتــرض أن يســتمّر تحّســن مركــز االســتثمار الصافــي لبلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي الــذي لوحــظ فــي عــام 2021 بعــد فتــرة الركــود 

المرتبطــة بالجائحــة، خــالل عامــي 2022 و2023.

وفــي عــام 2021، اســتمرت األزمــة فــي لبنــان الــذي لطالمــا ُعــّد بمثابــة 
العاصمــة الماليــة للمنطقــة العربيــة. وقــد اتّضــح فعــاًل أن المصــارف 
اللبنانيــة غيــر قــادرة علــى إيفــاء كامــل ديونهــا لمودعيهــا. ويتمحــور 
الســؤال األكثــر أهميــة فــي هــذه المرحلــة حــول هامــش تخفيــض 
وحــول   ،)haircut( الســداد  لضمــان  تقديمــه  يمكــن  الــذي  الّديــن 
النمــّو  العمليــة. وتؤثــر هــذه األزمــة أيضــًا علــى  بهــذه  المشــمولين 

واالنتعــاش االقتصــادي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، إذ خســر 
مواطنــون ســوريون مدخــرات أودعوهــا فــي المصــارف اللبنانيــة. 
ولكــن ال يحتمــل أن تؤثــر األزمــة المذكــورة علــى بلــدان أخــرى فــي 
المنطقــة العربية، بســبب ضعــف الروابط الماليــة التي تجمعها بلبنان.

بإفــراط  العربيــة معّرضــة  المنطقــة  فــي  البنــوك  تظــّل  ذلــك،  ومــع 
للديــون الحكوميــة، وســيؤدي تزايــد االحتياجــات الماليــة الناجمــة 
عــن الجائحــة إلــى مفاقمــة هــذا الخطــر خــالل عامــي 2022 و2023. 

تظّل البنوك 

معّرضة بإفراط 
للديون الحكومية

وسيؤدي تزايد االحتياجات المالية 

الناجمة عن الجائحة إلى مفاقمة هذا 

الخطر خالل عامي 2022 و2023 
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وفــي األردن والبحريــن وتونــس ومصر، تغطي البنــوك المحلية أكثر 
مــن 50 فــي المائــة مــن إجمالــي احتياجــات التمويــل العــام، مــا يــؤدي 
إلــى مزاحمــة االئتمــان المحلــي المقــدم إلــى القطــاع الخــاص، الــذي 
ــك يتمثــل التحــدي  يعــد حاجــة ضروريــة للتعافــي مــن الركــود. كذل
الرئيســي أمــام مصــارف بلــدان مجلس التعــاون الخليجي فــي تدّني 
أســعار الفائــدة، مــا يحــّد مــن قدرتهــا علــى جنــي األربــاح، وســط 
التراجــع المحتمــل فــي عائــدات الســياحة وركــود أســواق العقــارات. 
ومــن جهــة أخــرى، ُيفترض أن تؤثر االســتثمارات المرتبطــة باإلعداد 
لمعــرض دبــي إكســبو 2020 وكأس العالــم فــي قطــر 2022 بشــكل 
ــة للنمــّو خــالل عامــي 2022 و2023.  ــى اآلفــاق المحتمل إيجابــي عل
وعلــى العمــوم، ُيرّجــح أن تتدهــور ربحّيــة البنــوك فــي بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي خــالل العاميــن المقبليــن، لكــن مخاطــر ذلــك على 

اســتقرار األنظمــة الماليــة تظــل محــدودة.

تظــّل صــادرات البلــدان العربيــة متجانســة نســبّيًا، نظــرًا لألهميــة 
حّصــة  وتتجــاوز  فيهــا.  والغــاز(  )النفــط  للهيدروكربــون  البــارزة 
المائــة  فــي   50 الصــادرات  عائــدات  إجمالــي  مــن  الهيدروكربــون 
فــي إجمالــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي تقريبــًا )باســتثناء 
كذلــك  واليمــن.  وليبيــا  والعــراق  الجزائــر  فــي  وأيضــًا  البحريــن(، 
بعيــد  إلــى حــّد  النزاعــات  مــن  المتضــررة  العربيــة  البلــدان  تعتمــد 
ــي فــإن التطــورات فــي أســواق  علــى عائــدات النفــط والغــاز؛ وبالتال
النفــط والفوســفات ســتحدد بشــكل أساســي شــكل التعافــي. ومــن 
صــادرات  تّتســم  المتوســط،  الدخــل  ذات  العربيــة  البلــدان  بيــن 
األردن والمغــرب بأنهــا األكثــر تنّوعــًا إلــى حــّد مــا، إذ تنخفــض حصــة 
ــّوع الصــادرات13  ــا. ويعــّد مؤشــر تن ــون والفوســفات فيه الهيدروكرب
أدنــى عمومــًا بالنســبة للبلــدان العربيــة المتوســطة الدخــل مقارنــة 

اإلمــارات  باســتثناء  وذلــك  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ببلــدان 
العربيــة المتحــدة والجزائــر التــي تتمتــع باحتياطيــات وفيــرة مــن 
الهيدروكربــون. وتّتســم محافظ التصدير بالنســبة للبلــدان المصّدرة 
واليمــن  وليبيــا  العــراق  مثــل   – النزاعــات  مــن  والمتضــررة  للنفــط 
– بأنهــا غيــر متنّوعــة إلــى حــّد بعيــد. وتعــّد صــادرات الجمهوريــة 
العربيــة الســورية ودولــة فلســطين أكثــر تنّوعــًا مقارنــة بمثيالتهــا 
فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، وأقــّل تنوعــًا إلــى حــد مــا 
ــدان العربيــة المتوســطة الدخــل.  ــا فــي غالبيــة البل ــة بمثيالته مقارن
وتّتســم صــادرات أقــّل البلــدان العربيــة نمــّوًا، باســتثناء جيبوتــي، 
بأنهــا أقــل تنوعــًا حّتــى مــن مثيالتهــا فــي بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجــي المصــدرة للنفط. وبالنســبة لموريتانيا، يمّثــل خام الحديد 
الســلعة األساســية فــي ســّلة الصــادرات، بينمــا يتصــّدر الذهــب قائمــة 

الســودان. صــادرات 

وفــي العقــد الماضــي، تراجــع تنويــع الصــادرات بالنســبة لمعظــم 
أســواق  لصدمــات  عرضــة  أكثــر  يجعلهــا  مــا  العربيــة،  البلــدان 
الســلع العالميــة. وينطبــق ذلــك تحديــدًا علــى األردن وجــزر القمــر 
بأكثــر  فيهــا  الصــادرات  تنويــع  مؤشــر  ارتفــع  التــي  وموريتانيــا، 
مؤشــر  خفــض  مــن  الصومــال  تمّكــن  وقــد  المائــة.  فــي   10 مــن 
ــذي اســتطاع  ــد العربــي الوحيــد ال ــه البل ــًا أن ــّوع لصادراتــه، علم التن
أن يحــدث تغييــرًا إيجابّيــًا جوهرّيــًا فــي هــذا المجــال. وســّجلت 
بلــدان عربيــة أخــرى، بمــا فيهــا البحريــن وتونــس وعمــان والمغــرب 
واليمــن، تحســينات طفيفــة نســبّيًا علــى هــذا الصعيــد. ويفتــرض 
أال يحــدث أي تغييــر فــي التــوّزع الجغرافــي للشــركاء التجارييــن 
و2023،   2022 عامــي  مــدى  علــى  العربيــة  للبلــدان  الرئيســيين 

ال ســيما أنــه ال يتوقــع إبــرام أي اتفاقــات تجاريــة جديــدة.

الشكل 1.8 الروابط التجارية بين المنطقة العربية والعالم
 باء. المصادر اإلقليمية للواردات العربية  

)بالنسبة المئوية من قيم المجموع اإلجمالي(
 ألف. الوجهات اإلقليمية للصادرات العربية  
)بالنسبة المئوية من قيم المجموع اإلجمالي(
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المصدر: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى دائرة إحصاءات وجھة التجارة التابعة لصندوق النقد الدولي.
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

الشكل 1.9 التركيز الجغرافي للتجارة في البلدان العربية
باء. حّصة الهيدروكربون والكيماويات من إجمالي صادرات 

البلدان العربية
ألف. مؤشر تنّوع الصادرات في البلدان العربية
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 )Trade Map( وموقع خريطة التجارة ،)المصدر: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى قاعدة بيانات إحصائيات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد
التابع لمركز التجارة الدولية.

وســيؤدي نقــص التنويــع مقرونــًا بالزيــادات الهائلــة فــي تكاليــف 
النقــل الدولــي وّتطــورات ســوق النفــط إلــى تحديــد شــكل التعافــي 
فــي البلــدان العربيــة علــى مــدى العاميــن المقبليــن. وينجــم ارتفــاع 
حاويــات  كميــة  فــي  الحــاّد  النقــص  عــن  الدولــي  النقــل  تكاليــف 

أن  وُيحتمــل  العالميــة.  التجــارة  سالســل  واضطــراب  الشــحن 
الســلع  أســعار  فترتفــع  االســتيراد،  أنمــاط  علــى  األمــر  هــذا  يؤثــر 

إنتــاج بدائــل محليــة. المســتوردة ويحــدث تحــّول نحــو 
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اإلطار 1.2 ارتفاع تكاليف النقل الدولي وآثاره على المنطقة العربية

أّدت جائحــة كوفيــد-19 إلــى اتخــاذ إجــراءات كثيــرة تهــدف إلــى احتــواء انتشــارها، بمــا فيهــا التباعــد االجتماعــي واإلغالقــات المتكــررة. وكان 
ــن الشــكل األّول  لهــذه اإلجــراءات تأثيــرات مختلفــة علــى تنقــالت األفــراد ونقــل البضائــع، كمــا علــى تطــّور أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج. ويبّي
أدنــاه )الشــكل األول( إحــدى نتائــج هــذه اإلجــراءات، وهــي التأثيــرات المحــددة وغيــر المســبوقة علــى أســعار الشــحن البحــري. وعلــى ســبيل 
المثــال، ارتفعــت تكلفــة شــحن حاويــة قياســية بحجــم 20 قدمــًا مــن شــنغهاي إلــى البرازيــل فــي شــهر تموز/يوليــو 2021 خمــس مــرات مقارنــة 

بمتوســطها علــى مــدار فتــرة اإلثنــي عشــر عامــًا الماضيــة.

ولــم تكــن المنطقــة العربيــة بمنــأى عــن هذه اآلثار، إذ ارتفع مؤشــر شــنغهاي لشــحن الحاويــات من شــنغهاي إلى دبي بنســبة 176 في المائــة، ومن 
شــنغهاي إلى موانئ البحر األبيض المتوســط بنســبة 400 في المائة بين تشــرين األول/أكتوبر 2020 وحزيران/يونيو 2021 )الشــكل الثاني(.

أسعار التسليم الفوري األسبوعية من كانون األول/ديسمبر 2009 إلى تموز/يوليو 2021 بحسب مؤشر شنغهاي لشحن الحاويات
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المصدر: األونكتاد، استنادًا إلى البيانات التي قّدمتها شركة كالركسون لألبحاث.

ــى مزيــج مــن العوامــل، بمــا فيهــا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تخفيــف تدابيــر اإلغــالق وتفــاوت  يمكــن عــزو تذبــذب أســعار الشــحن إل
ســرعة التعافــي بيــن مختلــف البلــدان، وأزمــة نقــص حاويــات الشــحن الفارغــة وســفن الحاويــات، والتأخيــرات الناجمــة عــن االزدحــام فــي 
الموانــئ الرئيســية وعقــد شــبكة الشــحن. وتشــتبه بعــض الهيئــات المعنيــة بالمنافســة فــي أن تكــون تدابيــر إدارة القــدرات التــي تتخذهــا 
شــركات النقــل وتحالفاتهــا مســؤولة عــن هــذا التذبذبــأ. وتــم تقديــم تحليــل لهــذه العوامــل وآثارهــا علــى واردات الســلع وأســعار االســتهالك، 

علــى مســتوى العالــم وكل منطقــة منــه، فــي مراجعــة األونكتــاد للنقــل البحــري لعــام 2021.

ــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل فــي المنطقــة العربيــة، وال ســيما تلــك  ــار ارتفــاع أســعار الشــحن فــي معظــم البل وُيتوقــع أن تتضخــم آث
التــي تعانــي مــن النزاعــات واألزمــات االقتصاديــة والماليــة. وقــد اعتمــدت بعــض البلــدان تدابيــر خاصــة لتخفيــف مثــل تلــك اآلثــار علــى أســعار 
االســتهالك. وعلــى ســبيل المثــال، ال تــزال مصلحــة الجمــارك اللبنانيــة تعتمــد علــى ســعر الصــرف الرســمي للــدوالر األمريكــي، الــذي يقــّل كثيــرًا 
عــن مثيلــه فــي الّســوق الســوداء، الحتســاب قيمــة الرســوم الجمركيــة علــى الســلع المســتوردة. وفــي األردن، وضعــت الســلطات الجمركيــة حــّدًا 
أقصــى لســعر الشــحن عنــد احتســاب الرســوم الجمركيــة علــى الســلع المســتوردة. ويــرى الســيد إيلي زخــور، رئيــس الغرفــة الدوليــة للمالحة في 
بيــروت، أّن اإلجرائيــن كَليهمــا يخففــان بشــكل طفيــف أثــر الزيــادات علــى األســعار. ولكــن ســيكون مــن المثيــر لالهتمــام رصــد طــول المــدة التــي 

يمكــن فــي خاللهــا اإلبقــاء علــى تدابيــر الدعــم غيــر التقليديــة هــذه.
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1. السياق العالمي وآثاره على المنطقة العربية

تطّور أسعار التسليم الفوري بحسب مؤشر شنغهاي لشحن الحاويات، من شنغهاي إلى الموانئ العربية

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

20
19

�ر  
ينا

ي/
ثان

ن ال
نو

كا

20
19

�ر  
ب�ا

/ف
ط

شبا

20
19

س  
مار

ار/
آذ

20
19

ل  
ب��

ن/أ
سا

ني

20
19

و  
ما�

ار/
أي

20
19

و  
ولي

ز/�
مو

ت

20
19

س  
ط

س
/أغ

ب
آ

20
19

بر  
تم

سب
ل/

لو
أي

20
19

بر  
تو

أك
ل/

ألو
ن ا

ش��
ت

20
19

بر  
فم

نو
ي/

ثان
ن ال

ش��
ت

20
19

بر  
سم

/دي
ول

األ
ن 

نو
كا

20
20

�ر  
ينا

ي/
ثان

ن ال
نو

كا

20
19

و  
وني

ن/�
��ا

ح�

20
21

�ر  
ب�ا

/ف
ط

شبا

20
21

س  
مار

ار/
آذ

20
21

ل  
ب��

ن/أ
سا

ني

20
21

و  
ما�

ار/
أي

20
21

و  
وني

ن/�
��ا

ح�

20
19

�ر  
ب�ا

/ف
ط

شبا

20
20

س  
مار

ار/
آذ

20
20

ل  
ب��

ن/أ
سا

ني

20
20

و  
ما�

ار/
أي

20
20

و  
ولي

ز/�
مو

ت

20
20

س  
ط

س
/أغ

ب
آ

20
20

بر  
تم

سب
ل/

لو
أي

20
20

بر  
تو

أك
ل/

ألو
ن ا

ش��
ت

20
20

بر  
فم

نو
ي/

ثان
ن ال

ش��
ت

20
20

بر  
سم

/دي
ول

األ
ن 

نو
كا

20
21

�ر  
ينا

ي/
ثان

ن ال
نو

كا

20
20

و  
وني

ن/�
��ا

ح�

من شنغهاي إلى البحر األ�يض المتوسط
(الميناء المختار) بالدوالر األم��كي/وحدة مكافئة سعة عش��ن قدم

من شنغهاي إلى خلي� فارس والبحر األحمر
(دبي) بالدوالر األم��كي/وحدة مكافئة سعة عش��ن قدم

المصدر: األونكتاد/حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات شركة كالركسون لألبحاث.
.China-Britain Business Council, Why has shipping become so expensive, CCBC News ,2021 .أ

دال. مالحظات ختامية

فــي عــام 2022، ســيتقّدم االنتعــاش العالمــي فــي فتــرة مــا بعــد 
الجائحــة. وســتتخذ بعــض االتجاهــات التــي ظهــرت فــي مرحلــة 
مــا بعــد الجائحــة طابــع االســتمرارية، بمــا فيهــا التفــاوت فــي النمــو. 
ونقديــة  ماليــة  أطلقــت حوافــز  التــي  المتقدمــة  للبلــدان  ويمكــن 
ســخية وســّرعت وتيــرة حمــالت التطعيــم فــي مواجهــة الجائحــة، 
 2022 عامــي  خــالل  نســبيًا  مرتفعــة  نمــو  معــدالت  تتوقــع  أن 
و2023. وفــي المقابــل، ُيرّجــح أن تــرزح الــدول الناميــة التي تتســم 
معــدالت التطعيــم فيهــا بوتيــرة أكثــر بطئــًا تحــت وطــأة الموجــات 
الجديــدة مــن كوفيــد-19 وتفاقــم حــاالت اإلفــالس ضمــن الشــركات 
غيــر المحميــة مــن جانــب الحكومــات. وهنــاك اتجــاه ثــاٍن نجــم عــن 
ــى الحــد مــن الطلــب علــى  التحــول فــي أنمــاط النقــل، مــا يــؤدي إل
النفــط. ويطــرح ذلــك مخاطــر بالنســبة لمصــدري النفــط كمــا يخلــق 
فرصــًا لمنتجــي الســلع الصناعيــة. وتتعلــق المســألة الثالثــة باتســاع 
الفجــوة فــي تكاليــف التمويــل بيــن البلــدان المتقدمــة ذات معــدالت 

الفائــدة المنخفضــة واألســواق الناشــئة.

تنويــع  أن  أّولهــا  تحديــات،  عــدة  العربيــة  المنطقــة  وتواجــه 
االقتصــادات أصبــح أكثــر إلحاحــًا مــن أي وقــت مضــى. لــذا، إن 
لــم تتفاعــل البلــدان العربيــة بســرعة مــع االتجاهــات الســلبية فــي 
الطلــب العالمــي علــى النفــط، قــد تجــد أنــه مــن المســتحيل عليهــا 
مســتوى  علــى  الحفــاظ  حتــى  بــل  التنميــة  تحقيــق  فقــط  ليــس 
االســتهالك الخــاص بهــا. وثانيــًا، فــي ضــوء اتســاع الفجــوة فــي 
المتوســطة  البلــدان  حكومــات  علــى  يتعيــن  التمويــل،  تكاليــف 
االقتصــادات  إلــى مجموعــة  لالنتقــال  إيجــاد طــرق  إمــا  الدخــل 
أو  الدولييــن،  المســتثمرين  ثقــة  مــن  واالســتفادة  المتقدمــة 
وثالثــًا،  المحليــة.  المصرفيــة  األنظمــة  علــى  اعتمادهــا  تقليــص 
وتلــك  نمــوًا  البلــدان  أقــل  قــد أصابــت  الجائحــة  أن  إلــى  بالنظــر 
التعــاون  مجلــس  بلــدان  مــن  أكثــر  النزاعــات  مــن  المتضــررة 
إلــى  الحاجــة  تبــرز  الدخــل،  المتوســطة  البلــدان  أو  الخليجــي 
التضامــن داخــل المنطقــة العربيــة لتقاســم الفوائــد ودعــم عــودة 

أنحائهــا. جميــع  إلــى  التعافــي 
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لن يتمّكن الناتج المحلي اإلجمالي 
للمنطقة العربية من العودة إلى مستويات 

ما قبل الجائحة إال في عام 2022 

 ُيتوّقع أن يتقّلص الحّيز المالي 
 للعديد من البلدان العربية 

في عام 2022 2
ُيتوّقع أن تشهد المنطقة العربية نموًا بنسبة 3.7 في 

المائة في عام 2022 و3.6 في المائة في عام 2023

 شّكل عام 2021 بداية التعافي 
االقتصادي للمنطقة العربية

ُيتوّقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
 حوالي 61 في المائة على أساس سعر تقديري للنفط 

يبلغ 60 دوالرًا للبرميل
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2. االتجاهات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

2021
4.1

2023
3.6

2022
3.7

6

االتجاهات االجتماعية واالقتصادية . 2
في المنطقة العربية

الرسائل الرئيسية

شّكل عام 2021 بداية التعافي االقتصادي للمنطقة العربية. وُيتوّقع أن يؤدي ارتفاع 
أسعار النفط وزيادة الطلب على المنتجات النفطية واستئناف األنشطة السياحية 

وتحّسن التحويالت المالية وتدفقات المساعدات، إلى دفع عجلة النمو. ولن يتمّكن 
الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة العربية من العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة 

إال في عام 2022.

بعد نمّو ُمقّدر يبلغ 4.1 في المائة في عام 2021، ُيتوّقع أن تشهد المنطقة العربية 
نموًا بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022 و3.6 في المائة في عام 2023. 

وُيعزى بعض المخاطر التي قد تخّفض النمّو المتوّقع إلى معدالت التطعيم البطيئة 
والمخاوف من موجة جديدة من كوفيد-19، التي تبلورت مع ظهور أوميكرون، آخر 

متحورات كوفيد-19، الذي يتوقع أن يبّطئ النمّو، بحيث يرتفع بنسبة 2.4 و3.2 في 
المائة في عاَمي 2022 و2023 على التوالي.

وتتفاوت درجة االنتعاش االقتصادي عبر مجموعات البلدان في المنطقة. ولن 
تستطيع بعض البلدان العودة إلى مستويات الناتج المحلي اإلجمالي التي كانت 

سائدة في فترة ما قبل الجائحة إال بحلول عام 2023. وبعد حزم الحوافز السخية من 
أجل احتواء تداعيات الجائحة، ُيتوّقع أن يتقّلص الحّيز المالي للعديد من البلدان العربية 
في عام 2022. كذلك ُيتوّقع أن يعاني الميزان المالي في المنطقة العربية من عجز 

يبلغ حوالي 6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وُيتوّقع أيضًا أن تبلغ نسبة 
الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 61 في المائة على أساس سعر تقديري 

للنفط يبلغ 60 دوالرًا للبرميل.

الناتج المحلي اإلجمالي
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ألف. نظرة عامة على مجموعات البلدان في المنطقة العربية

بعــد مــرور عاميــن تقريبــًا علــى تفّشــي جائحــة كوفيــد-19 فيهــا، 
وتداعياتهــا  الجائحــة  آثــار  مــن  تعانــي  العربيــة  المنطقــة  ال تــزال 
االجتماعيــة واالقتصاديــة الخطيــرة. ورغــم انخفــاض معــدل زيــادة 
ــي  الحــاالت اإليجابيــة فــي منتصــف عــام 2021، فــإّن العــدد اإلجمال
للحــاالت المصابــة بالوبــاء فــي المنطقــة العربيــة تجــاوز 9 مالييــن 
فــي أواخــر أيلول/ســبتمبر 2021 14. وتتزايــد المخــاوف مــن حــدوث 
موجــة جديــدة مــن الجائحــة، بالتــوازي مــع متحــّورات لكوفيــد-19 
تواكــب العالــم إلــى عــام 2022، كان آخرهــا متحــّور أوميكــرون الــذي 
بــدأ يتفّشــى فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021. وبينمــا قامــت معظــم 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي والمغــرب بتســريع وتيــرة حمــالت 
التطعيــم، ال تــزال بلــدان عربيــة أخــرى تعانــي مــن كثــرة الحــاالت 
اإليجابيــة ونقــص اإلمــدادات الطبيــة والعامليــن فــي الحقــل الطبــي. 
وتّتــكل هذه البلدان بشــكل أساســي على التعــاون الدولي والمنصات 
العالميــة، بمــا فيهــا COVAX، إلدارة عمليــة التطعيــم بوتيــرة بطيئــة.

ووضــع  الفيــروس  احتــواء  فــي  التطعيــم  ينجــح  أن  وُيتوّقــع 
االقتصــادات علــى مســار التعافــي. وبعــد التباطــؤ االقتصــادي فــي 
عــام 2020 الــذي اّتســم بمديونيــة متزايــدة، تبــدو توقعــات عــام 
2022 أكثــر تفــاؤاًل. وتلــوح آمــاٌل فــي أن يواصــل االقتصــاد العالمــي 
بــدأت فــي عــام 2021 مــن خــالل زيــادة  التــي  التعافــي  مســيرة 

الطلــب علــى الســلع واســتئناف األنشــطة الســياحية.

ويعتمــد التقييــم التالــي لتوقعــات االقتصــاد الكلــي للمنطقــة العربيــة 
علــى ســيناريوهين، يفتــرض أّولهمــا، وهــو ســيناريو خــّط األســاس، 
بــأن وتيــرة التطعيــم ال تزال بطيئــة وأن العديد من البلدان ســتفرض 
عمليــات إغــالق جزئيــة لمنــع تفّشــي المتغيــرات الجديــدة. ويســتند 
هذا الســيناريو على متوسط لســعر النفط بمقدار 60 دوالرًا للبرميل. 
ــأن حمــالت التطعيــم ســتتقدم بثبــات  ويفتــرض الســيناريو اآلخــر ب
وأن الطلــب علــى النفــط ســيرتفع عالميــًا. ويفتــرض هــذا الســيناريو 
أن متوســط ســعر النفــط ســيكون 80 دوالرًا للبرميــل، كمــا يتوقــع أن 
يرتفــع هــذا الســعر إلــى 100 دوالر للبرميــل. وفــي شــهر شــباط/فبراير 
2021، تجــاوز ســعر برميــل نفــط أوبــك 61 دوالرًا ليصــل إلــى حوالــي 
75 دوالرًا مــع بدايــة شــهر تموز/يوليــو 2021. وُيتوّقع أن ينمو الناتج 
المحلــي اإلجمالــي فــي المنطقــة العربيــة بنســبة 3.7 فــي المائــة فــي 
عــام 2022 و3.6 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط 
البديــل،  الســيناريو  حســب  للعاميــن  المائــة  فــي  و3.9  األســاس، 
بعــد نمــو مقــّدر لعــام 2021 يبلــغ 4.1 فــي المائــة. ويمكــن لمتحــّور 
أوميكــرون الجديــد أن يؤّثــر ســلبًا علــى هــذه التوقعــات، وال ســيما 
إذا تفّشــى علــى نطــاق واســع. وعندئــذ، قــد ينمــو الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي بوتيــرة أبطأ في عامــي 2022 و2023، أي بنســبة 2.4 و3.2 
فــي المائــة علــى التوالــي.

ويتفــاوت التعافــي االقتصــادي بيــن مجموعات البلــدان في المنطقة 
العربيــة، كمــا يتوقــف علــى حالــة الجائحــة وســرعة التطعيــم ومــدى 
االعتمــاد علــى عائــدات النفــط وأهميــة إيــرادات الســياحة ومســتوى 
تدفــق التحويــالت الماليــة ومســاعدات التنميــة الحكوميــة. وُيذكــر 
عــام 2021،  فــي  بشــكل ملحــوظ  ازدادت  قــد  التجــارة  أّن حركــة 
بــدء انتعــاش  رغــم أنهــا ظّلــت دون مســتويات عــام 2019. ومــع 
االقتصــاد العالمــي، زادت صــادرات البلــدان العربيــة المصــّدرة للنفــط 
ستســتفيد  عــام 2022،  وفــي  ســواء.  حــد  علــى  لــه  والمســتوردة 
البلــدان العربيــة المصــدرة للنفــط مــن زيــادة الطلــب العالمــي وارتفاع 
أســعار النفــط، بينمــا ستســتفيد البلــدان العربيــة المســتوردة للنفــط 
مــن تعافــي االقتصــادات األوروبيــة واالســتئناف المتوقــع لتدفقــات 
الســّياح، التــي بــدأت فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2021. وســيكون 
النمــو فــي البلــدان العربيــة المتضــررة مــن النزاعــات مدفوعــًا بجهــود 
إعــادة اإلعمــار، بينمــا ُيتوّقــع أال تحقــق أقــل البلــدان العربيــة نمــّوًا 

كبيــرًا نظــرًا لمحدوديــة تدفقــات المعونــة.

وُيتوّقــع أن ينخفــض تضخــم أســعار االســتهالك فــي المنطقــة العربية 
مــن حوالــي 16 فــي المائــة فــي عــام 2021 إلــى 6 فــي المائــة فــي عــام 
2022 و4 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب الســيناريوهين، وذلــك 
بســبب تعديالت األســعار الناجمة عن ارتفاع أســعار السلع األساسية، 
وانخفــاض قيمــة العمــالت الوطنيــة لعــّدة بلــدان، والسياســات الماليــة 
الُمّتبعــة فــي بعــض البلــدان، وعــدم االســتقرار على مســتوى االقتصاد 

الكلــي فــي بلــدان أخــرى خــالل العاميــن المنصرميــن.

إّن تحّســن الوضــع المالــي فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، 
الــذي بــدأ فــي عــام 2021 مــع تعافــي أســواق النفــط، سيســتمر خــالل 
عــام 2022، بمــا يــؤدي إلــى تعزيــز الوضــع المالــي للمنطقــة العربيــة. 
وُيتوّقــع أن يبقــى العجــز المالــي اإلقليمــي عنــد حوالــي 6 فــي المائــة 
وأن  عامــي 2022 و2023،  خــالل  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 
تبلــغ نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي حوالــي 61 فــي 
المائــة حســب ســيناريو خــط األســاس. ومــع ارتفــاع أســعار النفــط، 
ــي  ــة مــن الناتــج المحل ــى 1.6 فــي المائ ــي إل ســينخفض العجــز المال
اإلجمالــي فــي عــام 2022، و1.4 فــي المائــة فــي عــام 2023، مدفوعــًا 
بزيــادة اإليــرادات الحكوميــة فــي البلــدان المصــّدرة للنفــط. وُيتوّقــع 
أن تنخفــض نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 56 في 

المائــة و53 فــي المائــة علــى التوالــي.



21

2. االتجاهات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

الجدول 2.1 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في مجموعات البلدان في المنطقة العربية بين عامي 2020 و2022

ألف. معدل نمّو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 
المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر( 

202120222023202120222023

4.13.73.64.13.93.9مجموع البلدان العربية

3.93.63.63.93.94.2بلدان مجلس التعاون الخليجي

3.84.12.83.84.12.8البلدان المتوسطة الدخل

8.34.36.78.34.56.9البلدان المتضررة من النزاعات

0.72.12.60.72.02.5أقّل البلدان نموًا

باء. معدل تضخم أسعار االستهالك )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 
المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

202120222023202120222023

15.55.73.715.55.83.9مجموع البلدان العربية

2.52.43.02.52.43.1بلدان مجلس التعاون الخليجي

13.18.84.213.19.04.4البلدان المتوسطة الدخل

7.57.24.97.57.45.1البلدان المتضررة من النزاعات

272.729.78.6272.729.88.7أقّل البلدان نموًا

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية 2021.

الجدول 2.2 العجز المالي والدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 
المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

الدين الحكوميالرصيد الماليالدين الحكوميالرصيد المالي

202120222023202120222023202120222023202120222023

1.462.056.152.7-1.6-5.9-5.962.061.260.9-5.6-5.9-مجموع البلدان العربية

5.80.81.744.238.334.2-4.644.245.546.3-5.0-5.8-بلدان مجلس التعاون الخليجي

3.485.980.378.0-3.4-5.4-5.085.982.380.7-4.9-5.4-البلدان المتوسطة الدخل

12.555.749.844.4-9.0-10.4-17.255.753.550.5-12.7-10.4-البلدان المتضررة من النزاعات

2.9146.9139.5143.5-2.5-1.3-2.9146.9139.5143.6-2.5-1.3-أقّل البلدان نموًا

المصدر: توقعات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية.
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اإلطار 2.1 يمّثل التخصيص الذي أعلنه صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة لعام 2021 فرصة حقيقية 
للمنطقة العربية

فــي 23 آب/أغســطس 2021، أعلــن صنــدوق النقــد الدولــي عــن أكبــر إصــدار عــام لحقــوق الســحب الخاصــة منــذ إنشــائه، يتــّم بموجبــه تقديــم 
650 مليــار دوالر أمريكــي إلــى 190 بلــدًا حــول العالــم لدعــم التعافــي االقتصــادي وتعزيــز المنعــة فــي أعقــاب الجائحــة.

يتوقــف نصيــب كل بلــد مــن حقــوق الســحب الخاصــة علــى حصصــه النســبية فــي صنــدوق النقــد الدولــي. وبينمــا ســتحصل البلــدان 
المتقدمــة علــى 60 فــي المائــة مــن حقــوق الســحب الجديــدة، ســتحصل البلــدان العربيــة علــى احتياطيــات دوليــة إضافيــة بقيمــة 37.3 
مليــار دوالر أمريكــي، أي مــا يعــادل 6 فــي المائــة مــن إجمالــي حقــوق الســحب الجديــدة. وتحتــاج المنطقــة العربيــة إلــى دعــم مالــي يبلــغ 

حوالــي 462 مليــار دوالر لمجــاراة المعــدل العالمــي للناتــج المحلــي اإلجمالــي الــذي يعــادل 22 فــي المائــة.

الحصص اإلقليمية من مخصصات حقوق السحب الخاصة لعام 2021

ش�ق آسيا والمحيط الهادئ

أم��كا الشمالية

جنوب آسياأف��قيا جنوب الصح�اء الكبرى

4%4%
6%

8%

20%

38%

21%

أو�وبا وآسيا الوسطى

المنطقة العر�ية

أم��كا الالتينية ومنطقة البحر الكا��بي

 المصدر: اإلسكوا، موجز سياسات بعنوان “حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده”. 
E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.1

ســتحصل بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 58 فــي المائــة مــن مخصصــات المنطقــة العربيــة. كذلــك ســتحصل البلــدان العربيــة 
األخــرى، بمــا فيهــا البلــدان المتوســطة الدخــل وتلــك المتضــررة مــن النزاعــات وأقــل البلــدان نمــّوًا، التــي تعانــي مــن حيــز مالــي محــدود 

ومديونيــة مرتفعــة، علــى 42 فــي المائــة مــن إجمالــي المخصصــات المذكــورة.

حصص مجموعات البلدان في المنطقة العربية من مخصصات اإلصدار الجديد لحقوق السحب الخاصة )كنسبة مئوية من 
مخصصات المنطقة العربية(

أقل البلدان نموًا

4%
15%

8%
58%

بلدان مجلس التعاون الخليجي

البلدان المتضّ�رة من الن�اعات

البلدان المتوسطة الدخل
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وســتحصل المملكــة العربيــة الســعودية علــى حّصــة األســد مــن مخصصــات المنطقــة العربيــة، أي علــى حوالــي 37 فــي المائــة منهــا، تليهــا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة )9 فــي المائــة(، والجزائــر والكويــت ومصــر )7 فــي المائــة لــكّل منهــا(. وُيشــار إلــى أن حّصــة البلــدان التــي تواجــه 
أزمــات اقتصاديــة وسياســية ال تتناســب مــع حجــم الدعــم المطلــوب. وســيحصل لبنــان علــى 865 مليــون دوالر أمريكــي، وتونــس علــى 
حوالــي 700 مليــون دوالر أمريكــي، والجمهوريــة العربيــة الســورية علــى حوالــي 390 مليــون دوالر أمريكــي، واليمــن علــى حوالــي 660 

مليــون دوالر أمريكــي، بينمــا لــن تحصــل دولــة فلســطين علــى أي مخصصــات مــن حقــوق الســحب الخاصــة.

ــدان العربيــة المتوســطة الدخــل. وعلــى ســبيل المثــال،  ــن تكفــي المخصصــات الجديــدة لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة للعديــد مــن البل ول
تحتــاج مصــر إلــى 140 مليــار دوالر أمريكــي تقريبــًا لتغطيــة عجزهــا المالــي وتســديد ديونهــا وإهالكهــا، بينمــا ال تمّثــل المخّصصــات 
الجديــدة ســوى 2 فــي المائــة مــن قيمــة هــذا المبلــغ. وفــي المقابــل، ال تمّثــل هــذه المخصصــات ســوى 9 فــي المائــة لتونــس و7 فــي المائــة 

لــألردن و6 فــي المائــة للمغــرب.

حصص البلدان العربية من التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة )بمليارات الدوالرات(
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ويقــّدم هــذا التخصيــص الجديــد للبلــدان العربيــة فرصــة الحصــول علــى الســيولة الالزمــة وســّد فجــوة التمويــل بشــكل جزئــّي. كذلــك يوّفــر 
فســحة يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز التضامــن اإلقليمــي. وينبغــي للبلــدان التــي تتمّتــع باحتياطيــات دوليــة كافيــة أن تجّيــر احتياطيــات حقــوق 
الســحب الخاصــة غيــر المســتخدمة إلــى البلــدان المحتاجــة. ويمكــن أيضــًا تجميــع حقــوق الســحب الخاصــة اإلقليميــة غيــر المســتخدمة 

وتجييرهــا إلــى بنــوك أو صناديــق التنميــة اإلقليميــة لدعــم التنميــة اإلقليميــة وإعــادة اإلعمــار.

المصدر: اإلسكوا، موجز سياسات بعنوان “حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعد”، 2021.



24

بلدان مجلس التعاون الخليجي باء. 

ُيتوّقــع أن يــؤدي تعافــي أســعار النفــط فــي النصــف الثانــي مــن عــام 
2020 إلــى دفــع عجلــة النمــّو فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 
فــي عــام 2022 ومــا بعــده. وقــد أّدى تحّســن الطلــب العالمــي علــى 
جانــب  مــن  ممتــدة  لفتــرات  اإلنتــاج  مســتويات  وخفــض  النفــط 
المملكــة العربيــة الســعودية، مدعومــة مــن أعضــاء مجموعــة أوبــك+ 
وكبــرى البلــدان المصــّدرة للنفــط، إلــى إبقــاء أســعار النفــط فــي عــام 
2021 كمــا كانــت عليــه فــي عــام 2019. وقــد ترّســخ هــذا التطــّور 
مــن خــالل تســريع حمــالت التطعيــم ضــد وبــاء كوفيــد-19 بــدءًا مــن 
شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2021 فــي معظــم بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجــي. وتصّنــف اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن وقطــر 
ضمــن بلــدان العالــم ذات معــدالت الفحــص األعلــى لــكل فرد، كمــا تعّد 

معــدالت التطعيــم فيهــا األعلــى فــي العالــم.

وخصصــت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي حوالــي 195 مليــار 
دوالر أمريكــي منــذ عــام 2020 لتقديــم حــزم تحفيــز لتخفيــف اآلثــار 
االقتصاديــة الســلبية لكوفيــد-19 15. وســاهمت هــذه الحــزم، بالتــوازي 
الرعايــة  علــى  اإلنفــاق  وزيــادة  الصارمــة  اإلغــالق  إجــراءات  مــع 
الصحيــة، في تحقيــق االنتعاش. وبعــد نمو الناتج المحلــي اإلجمالي 
فيهــا بنســبة 3.9 فــي المائة في عام 2021، ســتحقق هــذه المجموعة 
مــن البلــدان نمــّوًا بنســبة 3.6 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 و2023 
و4.2  المائــة  فــي   3.9 وبنســبة  األســاس،  خــط  ســيناريو  حســب 
فــي المائــة علــى التوالــي، حســب الســيناريو البديــل. ومــع تزايــد 
المخــاوف مــن تفشــي متحــّور أوميكــرون الجديــد، يمكــن مراجعــة 
ــي  ــي اإلجمال ــع أن ينمــو الناتــج المحل هــذه التوقعــات. وعليــه، يتوّق
لمجموعــة البلــدان هــذه بنســبة 1.8 فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.2 

ــة فــي عــام 2023. فــي المائ

واعتمــدت عــّدة بلــدان إصالحــات ماليــة أّثــرت علــى تضّخــم أســعار 
االســتهالك في عام 2021، وربما ســيمتّد أثرها إلى األعوام الالحقة. 
وُيتوقــع أن يظــّل التضّخــم فــي عــام 2022 عنــد مســتويات قريبــة 
مــن تلــك التــي بلغهــا فــي عــام 2021، أي 2.4 فــي المائــة، ثــم يرتفــع 
إلــى حوالــي 3 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب الســيناريوهين. 
وســيكون هــذا االرتفــاع مدفوعــًا بارتفــاع أســعار النفــط ومعــدالت 
التضخــم فــي بلــدان أدخلــت ضرائــب علــى القيمــة المضافــة أو تقــوم 

بمراجعــة المعــدالت التــي فرضتهــا علــى ضريبــة القيمــة المضافــة.

وُيتوّقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الكويــت بنســبة 3.6 
فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.1 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب 
ســيناريو خــط األســاس، و4.2 فــي المائــة و4.5 فــي المائــة حســب 

الســيناريو البديــل، بالتــوازي مــع بــدء الحكومــة فــي تنفيــذ رؤيــة 
الكويــت لعــام 2035 )مــع تفّشــي متحــّور أوميكــرون الجديــد، ُيتوّقــع 
أن ينمــو االقتصــاد بنســبة 1.8 فــي المائــة فــي عــام 2022 و2.3 فــي 
المائــة فــي عــام 2023(. وتهــدف هــذه الرؤيــة االســتراتيجية إلــى 
تحويــل وتنويــع االقتصــاد وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وَيْعُقــُب 
انتعــاش الكويــت نمــّوًا بطيئــًا شــهدته فــي عــام 2021، حيــث نمــا 
االقتصــاد بنســبة 0.7 فــي المائة في ظــّل إجراءات اإلغــالق الصارمة 
والقيــود المســتمرة علــى الســفر، التــي أثــرت بشــكل ملحــوظ علــى 
القطاعــات غيــر النفطيــة. وقد انخفضت اإليــرادات غيــر النفطية من 
34 فــي المائــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي غيــر النفطي في 
عــام 2019 إلــى 27 فــي المائــة فــي عــام 2021 16. وُيرّجــح أال يعــود 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى المســتويات التــي كان عليهــا فــي عــام 
2018، إال بحلــول عــام 2023. وفــي عــام 2022، ُيتوّقــع أن يصــل 
التضّخــم إلــى 2.4 فــي المائــة حســب الســيناريوهين، وأن يرتفــع إلــى 
4.7 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس و4.8 

فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل.

وتعــّد اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أوائــل البلــدان التــي أعــادت 
فتــح اقتصادهــا بعد عمليات إغالق واســعة النطــاق. وفي المحّصلة، 
اعتمــدت الحكومــة اإلماراتيــة 17 إجــراًء تنظيمّيــًا، هدفــت إلــى 
بيــن  حزمــة  أكبــر  وهــي   – دوالر  مليــار   77 حوالــي  تخصيــص 
البلــدان العربيــة – لتخفيــف التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
وســيكون  ســريع.  اقتصــادي  انتعــاش  وتحفيــز  لكوفيــد-19، 

خصصت بلدان مجلس التعاون 

الخليجي حوالي 195 مليار 
دوالر أمريكي 

لتخفيف اآلثار االقتصادية 
السلبية لكوفيد-19 

اإلمارات العربية المتحدة من 
أوائل البلدان التي أعادت 
فتح اقتصادها بعد عمليات اإلغالق
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2. االتجاهات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

وإعــادة  النفــط،  أســعار  انتعــاش  مــع  بالتــوازي  الحــزم،  لهــذه 
الجائحــة  لتتبــع  الهائلــة  والجهــود  االقتصاديــة،  القطاعــات  فتــح 
واحتوائهــا، وتكثيــف حمــالت التطعيــم، تأثيــر إيجابــي علــى النمــو 
االقتصــادي. وُيتوّقــع أن ينمــو االقتصــاد اإلماراتــي بنســبة 4.5 فــي 
المائــة فــي عــام 2022 و3.2 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب 
علــى  المائــة  فــي  و3  المائــة  فــي  و4.2  األســاس،  خــط  ســيناريو 
التوالــي حســب الســيناريو البديــل. )لكــن بســبب تفّشــي متحــور 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  ينمــو  أن  يتوّقــع  الجديــد،  أوميكــرون 
بنســبة 1.3 فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.2 فــي المائــة فــي عــام 
2023(. وتعــزى هــذه التوقعــات بشــكل أساســي إلــى زيــادة اإلنفــاق 
علــى معــرض إكســبو دبــي 2020، الــذي تمــت إعــادة جدولتــه ليبــدأ 
فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2021 ويســتمر حّتى آذار/مــارس 2022. 
كذلــك تضــّخ اإلمــارات العربيــة المتحــدة اســتثمارات تهــدف إلــى 
بمــا  الكربــون،  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  بخفــض  االلتزامــات  دعــم 
فــي ذلــك تخصيــص 1.5 مليــار دوالر كاســتثمار ممنــوح لشــركة 
ماروبينــي اليابانيــة إلنشــاء محطــة توليــد كهربــاء فــي الفجيــرة 
الُمركبــة.  الــدورة  ذات  الغازيــة  التوربينــات  تقنيــة  علــى  تعتمــد 
وُيتوّقــع أن تخّفــض هــذه التقنيــة االنبعاثــات بمقــدار 3 مالييــن 

طــن علــى مــدى الخمســة وعشــرين عامــًا المقبلــة.

وُيتوّقع أن يصل معدل التضخم في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إلــى 2.7 فــي المائــة فــي عــام 2022، مدفوعــًا بشــكل أساســي بزيــادة 
الطلــب المرتبط باســتضافة معرض إكســبو دبــي 2020. ويتوقع أيضًا 
أن يــؤدي هــذا الحــدث إلــى زيــادة بــدالت إيجــارات المســاكن وزيــادة 
الطلــب علــى الطعــام والمالبــس. وفــي عــام 2023، يتوقــع أن تتعــّدل 

األســعار وأن ينخفــض التضخــم إلــى 1.9 فــي المائــة.

وكان لتعافــي أســواق النفــط تأثيــر إيجابــي علــى المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي عــام 2021، حيــث نمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
لديهــا بأكثــر مــن 3 فــي المائــة. وُيتوّقــع أن يســتمّر هــذا النمــّو، حيث 
ُيرّجــح أن ينمــو االقتصــاد الســعودي بنســبة 2.2 فــي المائــة فــي 
عــام 2022 و3.9 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط 
ــي حســب  ــى التوال ــة عل ــة و4.5 فــي المائ األســاس، و2.5 فــي المائ
الســيناريو البديــل )وبنســبة 1 و3.5 فــي المائــة على التوالي بســبب 
تفّشــي متحــّور أوميكــرون(. ويســتند هــذا التوّقــع اإليجابــي بشــكل 
رئيســي إلــى زيــادة عائــدات النفــط؛ واســتئناف حركــة الســياحة 
وال ســيما  الخدمــات،  قطــاع  فــي  االســتثمارات  وضــّخ  الدينيــة؛ 
والترفيــه؛  الســياحة  قطــاع صناعــة  فــي  الضخمــة  االســتثمارات 
وتعزيــز االســتثمارات فــي المشــاريع المســتدامة والبيئيــة، كجــزء 
ــن آخــر  مــن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2030. ويتضّم
العوامــل المحّفــزة للنمــّو المتوّقــع إنشــاء مجّمــع إلنتــاج وتوزيــع 
الغــاز الصناعــي فــي مدينــة الجبيــل، تبلــغ تكلفته 800 مليــون دوالر 
أمريكــي، تحــت إشــراف شــركة Air Products األمريكيــة. ومــن 

ــول عــام 2023. المقــرر أن يتــم االنتهــاء مــن هــذا المشــروع بحل

وبلــغ معــدل التضّخــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية 3 فــي المائــة 
فــي عــام 2021، مدفوعــًا بشــكل أساســي بزيــادة معــدل الضريبــة 
أن  وُيتوّقــع  المائــة.  فــي   15 إلــى   5 مــن  المضافــة  القيمــة  علــى 
تعتــدل األســعار وينخفــض التضخــم إلــى حوالــي 2.1 فــي المائــة 

الســيناريوهين. حســب 

وفــي البحريــن، ُيتوّقــع أن يرتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 
2.6 فــي المائــة فــي عــام 2022 و2.3 فــي المائــة فــي عــام 2023 
حســب ســيناريو خــط األســاس، و3.4 فــي المائــة و3.1 فــي المائــة 
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علــى التوالــي قياســًا علــى الســيناريو البديــل )وبنســبة 1.4 و1.6 
أوميكــرون(.  متحــّور  تفّشــي  بســبب  التوالــي  علــى  المائــة  فــي 
قطــاع  فــي  ُتضــخُّ  التــي  االســتثمارات  إلــى  النمــو  هــذا  وُيعــزى 
الصحيــة  والرعايــة  والمطاعــم  الفنــادق  وال ســيما  الخدمــات، 
واالقتصــاد الرقمــي. وُيتوّقــع أن يصــل التضخــم إلــى 2 فــي المائــة 
فــي عــام 2022 و2.6 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو 
حســب  التوالــي  علــى  المائــة  فــي  و2.9  و2.2  األســاس  خــط 
الســيناريو البديــل، مدفوعــًا بشــكل أساســي بارتفــاع أســعار النفــط.

وتعــّد ُعمــان البلــد األكثــر تأّثــرًا على مســتوى خســارة الناتــج المحلي 
اإلجمالــي الناجمــة عــن الجائحــة. وفــي عــام 2021، انخرطــت ُعمــان 
فــي تنفيــذ خطــة رؤيــة ُعمــان لعــام 2040، التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
النمــّو خــالل عــام 2023 ومــا بعــده. وُيتوّقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي فيهــا بنســبة 3.9 فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.7 فــي 
المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، وبنســبة 4.5 
فــي المائــة و5.3 فــي المائــة علــى التوالــي حســب الســيناريو البديــل 
)وبنســبة 3.5 و2.6 فــي المائــة علــى التوالــي بســبب تفّشــي متحــّور 
أوميكــرون(. وســيكون لفــرض ضريبــة علــى القيمــة المضافة بنســبة 
5 فــي المائــة فــي عــام 2021 تأثيــر علــى التضّخــم، الــذي ُيتوّقــع أن 

يصــل إلــى 3.6 فــي المائــة فــي عــام 2022 و4 فــي المائــة فــي عــام 
2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، و3.8 فــي المائــة و4.3 فــي 

المائــة علــى التوالــي، حســب الســيناريو البديــل.

وفــي قطــر، ُيتوّقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 6.7 
فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.7 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب 
ســيناريو خــط األســاس، و8.3 فــي المائــة و4.7 فــي المائــة علــى 
التوالــي حســب الســيناريو البديــل، مدفوعــًا بتعافــي إنتــاج الغــاز 
ووضــع قطــر كدولــة مضيفــة لبطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2022. 
)وبنســبة 5 و2.9 فــي المائــة علــى التوالــي بســبب تفّشــي متحــّور 
أوميكــرون(. ويتعــّزز هــذا المنحــى اإليجابــي بالبيــان الصــادر عــن 
الــذي وضــع حــدًا  الخليجــي،  التعــاون  لبلــدان مجلــس  العــال  قمــة 
للحصــار االقتصــادي المفــروض على قطــر، والــذي يّرجــح أن ينطوي 
االقتصاديــة واالجتماعيــة  التنميــة  علــى  إيجابيــة  تأثيــرات  علــى 
فــي المســتقبل. وُيتوّقــع أن يصــل التضخــم إلــى 2.4 فــي المائــة فــي 
عــام 2022 و4.5 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط 
األســاس، و2.6 فــي المائــة و4.8 فــي المائــة علــى التوالــي حســب 
الســيناريو البديــل، مدفوعــًا بارتفــاع ســوق الطلــب المرتبــط بأحداث 

بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2022.

الجدول 2.3 الناتج المحلي اإلجمالي والتضّخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2020 و2022

ألف. معدل نمّو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بالنسبة المئوية في السنة(
 سيناريو خط األساس 

)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(
السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 

المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(
202120222023202120222023

6.14.53.26.14.23.0اإلمارات العربية المتحدة
3.12.62.33.13.43.1البحرين

2.83.93.72.84.55.3ُعمان
4.66.73.74.68.34.7قطر

0.73.63.10.74.24.5الكويت
3.22.23.93.22.54.5المملكة العربية السعودية

3.93.63.63.93.94.2بلدان مجلس التعاون الخليجي

باء. معدل تضخم أسعار االستهالك )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 
المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

202120222023202120222023

2.32.71.92.32.71.9اإلمارات العربية المتحدة
0.82.02.60.82.22.9البحرين

2.93.64.02.93.84.3ُعمان
1.22.44.51.22.64.8قطر

2.62.44.72.62.44.8الكويت
3.02.12.93.02.13.0المملكة العربية السعودية

2.52.43.02.52.43.1بلدان مجلس التعاون الخليجي

المصدر: توقعات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية 2021.
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2. االتجاهات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

الجدول 2.4 معدل نمّو الصادرات والواردات الحقيقية في المنطقة العربية، بين عامي 2020 و2022
الوارداتالصادرات

202120222023202120222023
10.17.14.28.95.83.2مجموع الدول العربية

10.58.74.311.29.44.4اإلمارات العربية المتحدة
8.54.63.89.22.92.9البحرين

10.65.03.68.05.33.8ُعمان
8.99.34.119.117.51.5قطر

10.35.44.310.33.31.9الكويت
9.05.13.810.12.73.2المملكة العربية السعودية

9.87.24.111.17.03.5بلدان مجلس التعاون الخليجي
المصدر: استنادًا إلى بيانات شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ومصادر وطنية.

وُيتوّقــع أن تــزداد صــادرات بلــدان مجلــس التعاون الخليجي بنســبة 
7.2 فــي المائــة فــي عــام 2022 و4.1 فــي المائــة فــي عــام 2023، 
ــع  وأن تكــون الزيــادة متســاوية بيــن البلــدان األعضــاء. كذلــك ُيتوّق
أن تســّجل الــواردات ارتفاعــًا مماثــاًل، حيــث ســتبلغ 7 فــي المائــة فــي 
عــام 2022 و3.5 فــي المائــة فــي عــام 2023، بســبب زيــادة الطلــب 
وبحســب  القــدم.  لكــرة  العالــم  كأس  بطولــة  باســتضافة  المرتبــط 
اآلفــاق المحتملــة للقطــاع التجــاري، فــإّن مجموعــة البلــدان هــذه 
آســيا  منطقــة  بلــدان  وإن  ُمصــّدرة صافيــة،  كونهــا  فــي  ستســتمّر 

والمحيــط الهــادئ ســتظّل بمثابــة أبــرز الشــركاء التجارييــن لهــا.

التعــاون  بلــدان مجلــس  المالــي فــي  العجــز  وُيتوّقــع أن ينخفــض 
الخليجــي مــن 5.8 فــي المائــة فــي عــام 2021 إلــى 5 فــي المائــة فــي 
ــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط  عــام 2022، و4.6 فــي المائ
األســاس، مدفوعــًا بشــكل أساســي بارتفــاع أســعار النفــط وزيــادة 
الطلــب علــى المشــتقات النفطيــة وزيــادة اإليــرادات الضريبيــة. وإذا 
وصــل ســعر النفــط إلــى 80 دوالرًا للبرميــل، فقــد يحقــق الميــزان 
ــي فائضــًا بنســبة  ــي اإلجمال ــي كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحل المال
0.8 فــي المائــة فــي عــام 2022، و1.7 فــي المائــة فــي عــام 2023. 
وبالتــوازي، ســتواصل الحكومــات سياســاتها التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
وخدمــة  التطعيــم،  حمــالت  وتمويــل  االقتصــادي،  التحفيــز  حــزم 
الديــون التــي تراكمــت خــالل عــام 2020، واالســتثمار فــي خطــط 
جديــدة. وســيرتفع الّديــن الحكومــي بشــكل طفيــف إلــى 46 فــي 
المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــالل عامــي 2022 و2023 
حســب ســيناريو خــط األســاس. وفــي المقابــل، ُيتوّقــع أن ينخفــض 
هــذا الّديــن إلــى 38 فــي المائــة فــي عــام 2022 و34 فــي المائــة فــي 

عــام 2023 حســب الســيناريو البديــل.

وتخطــط حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية الســتئناف مشــاريعها 
االســتثمارية المتعلقــة باإلنفاق الرأســمالي. وســيتم تعويــض النفقات 
الناجمــة عــن تلــك المشــاريع بشــكل جزئــّي مــن خــالل اإليــرادات 
الضريبيــة الناجمــة عــن رفــع معــدالت ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5 

ــع  إلــى 15 فــي المائــة وارتفــاع أســعار النفــط منــذ عــام 2021. وُيتوّق
أن ينخفــض العجــز المالــي مــن 7.8 فــي المائــة فــي عــام 2021 إلــى 
المائــة فــي عــام 2023  المائــة فــي عــام 2022 و6.4 فــي  7.1 فــي 
حســب ســيناريو خــط األســاس. وإذا وصــل ســعر النفــط إلــى 80 
دوالرًا للبرميــل، ُيتوّقــع أن يحقــق الرصيــد المالــي فائضــًا بنســبة 1.8 
فــي المائــة و3.3 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 و2023 علــى التوالي. 
وفي ضوء اســتمرار السياســة المالية التوّسعية التي شهدها العامان 
المنصرمــان، ُيتوّقــع أن يرتفــع الديــن الحكومي حســب ســيناريو خط 
األســاس، مــن 44.7 فــي المائــة فــي عــام 2021 إلــى 49.5 فــي المائــة 
ــع أن  ــك ُيتوّق ــة فــي عــام 2023. كذل فــي عــام 2022 و52.7 فــي المائ
تنخفــض نســبة الديــون هــذه إلــى 36.2 فــي المائــة و30.4 فــي المائــة 
خــالل عامــي 2022 و2023 علــى التوالــي، حســب الســيناريو البديــل.

المائــة فــي  إلــى 7.7 فــي  المالــي  وفــي ُعمــان، ســينخفض العجــز 
عــام 2022 و6.8 فــي المائــة فــي عــام 2023، بينمــا ُيتوّقــع أن ترتفــع 
نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 90.9 فــي المائــة 
فــي عــام 2022 و91.1 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو 
إلــى زيــادة اإلنفــاق  الكبيــر  خــط األســاس. وُيعــزى هــذا االرتفــاع 
علــى المشــاريع التــي تشــتمل عليهــا رؤيــة ُعمــان لعــام 2040. ومــع 
ارتفــاع أســعار النفــط، ُيتوّقــع أن يســّجل عجــز الماليــة العامــة المزيــد 
مــن االنخفــاض، حيــث ســيصل إلــى 2.1 فــي المائــة و1.5 فــي المائــة 
فــي عامــي 2022 و2023 علــى التوالــي، بينمــا ُيتوّقــع أن تظــل نســبة 
الّديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مرتفعــة بشــكل ملحــوظ، عنــد 
حوالــي 82 فــي المائــة فــي عام 2022. ويســتدعي هــذا الوضع اتخاذ 
إجــراءات عاجلــة، بمــا فيهــا فــرض ضرائــب علــى دخــل األثريــاء، 
وخفــض الدعــم علــى الكهربــاء والميــاه تمهيــدًا لرفعــه تمامــًا بحلــول 
عــام 2025، وإضافــة بلــدان جديــدة إلــى قائمــة البلــدان المشــمولة 

باإلعفــاء مــن رســوم تأشــيرات الدخــول بهــدف إنعــاش الســياحة.

حيــث  مرتفعــًا،  المالــي  العجــز  يظــل  أن  ُيرّجــح  البحريــن،  وفــي 
سيســّجل حوالــي 9.8 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
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عــام 2022 و9.2 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط 
التوالــي حســب  علــى  المائــة  فــي  و7.3  المائــة  فــي  و8  األســاس، 
الســيناريو البديــل. كذلــك ُيتوّقــع أن يتعاظــم حجــم الديــن مــع لجــوء 
الحكومــة إلــى المزيــد مــن االقتــراض لتمويــل حمــالت التطعيــم، 
وخدمــة الديــون المتراكمــة خــالل فتــرة الوبــاء، وتحفيــز االقتصــاد 
ــع أن يرتفــع الّديــن مــن 130.4  بعــد عــام مــن الركــود العميــق. وُيتوّق
فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2021 إلــى 134.7 
فــي المائــة فــي عــام 2022، و137.7 فــي المائة في عام 2023 حســب 
ــع أن يظــل الّديــن كمــا  ســيناريو خــط األســاس. وفــي المقابــل، ُيتوّق
هــو، أي أن يبلــغ حوالــي 130 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 و2023 

حســب الســيناريو البديــل.

ومّولــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اإلنفــاق المتزايــد علــى 
مشــاريع البنيــة التحتيــة ومشــاريع التوّســع االســتثماري المرتبطــة 
النفطيــة  العائــدات  فائــض  مــن   2020 إكســبو  دبــي  بمعــرض 
ــي كنســبة مئويــة  ــع أن يصــل العجــز المال والضريبيــة لديهــا. وُيتوّق
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فيهــا إلــى 1.3 فــي المائة خــالل عامي 
2022 و2023 حســب ســيناريو خــط األســاس. وسيتحّســن الوضــع 
أكثــر إذا وصلــت أســعار النفــط إلــى 80 دوالرًا للبرميــل، وعندئــذ 
ســيحقق العجــز المالــي ِشــْبَه تــوازن خــالل عامــي 2022 و2023. 
وُيتوّقــع أن ينخفــض مســتوى الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــة  ــى 31 فــي المائ ــا ببــطء حســب الســيناريوهين، وأن يصــل إل فيه
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط 

األســاس و28.6 فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل.

وســُيترجم االنتعــاش االقتصــادي المتوّقــع فــي قطــر خــالل عــام 
2022 إلــى فائــض مالــي إضافــي بيــن عامــي 2022 و2023 حســب 
فــي   4 الفائــض  هــذا  يتجــاوز  أن  ُيتوّقــع  حيــث  الســيناريوهين، 
المائــة. وســينعكس هــذا التحّســن المالــي علــى مســتويات الديــن 
الحكومــي، التــي ُيتوّقــع أن تنخفــض مــن 46.1 فــي المائــة فــي عــام 
ــة فــي  ــة فــي عــام 2022، و31.7 فــي المائ ــى 38 فــي المائ 2021 إل

عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، وأن تصــل إلــى 36.2 
فــي المائــة و29.4 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 و2023، علــى 
التوالــي، حســب الســيناريو البديــل. كذلــك تــدرس قطــر إمكانيــة 

إدخــال ضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 5 فــي المائــة.

وفــي الكويــت، ســيكون النتعــاش ســوق النفــط وإدخــال ضريبة على 
القيمــة المضافــة، علــى نحــو مــا قامــت بــه بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجــي األخــرى، تأثيــر إيجابــي علــى التــوازن المالي. وســينخفض 
العجــز مــن 5.9 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 
ــة  ــة فــي عــام 2022 و3.8 فــي المائ ــي 4.7 فــي المائ ــى حوال 2021 إل
فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، مــع توقعــات مماثلــة 
حســب الســيناريو البديــل. وُيتوّقــع أن ترتفع نســبة الدين إلــى الناتج 
المحلــي اإلجمالــي بمقــدار 3 نقــاط مئوية لتصــل إلــى 30.1 في المائة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2022 لتغطيــة االحتياجــات 

التمويليــة الالزمــة لتحقيــق االنتعــاش االقتصــادي.

الجدول 2.5 العجز المالي والدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية
 سيناريو خط األساس

)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(
السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 

المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(
الدين الحكوميالرصيد الماليالدين الحكوميالرصيد المالي

202120222023202120222023202120222023202120222023
0.332.330.028.6-0.3-1.8-1.432.331.431.0-1.3-1.8-اإلمارات العربية المتحدة

7.3130.4130.1130.2-8.0-11.1-9.2130.4134.7137.7-9.8-11.1-البحرين
1.589.581.675.7-2.1-8.9-6.889.590.991.1-7.7-8.9-ُعمان
3.64.03.946.138.031.73.64.34.246.136.229.4قطر

3.927.230.131.8-4.8-5.9-3.827.230.132.1-4.7-5.9-الكويت
7.81.83.344.736.230.4-6.444.749.552.7-7.1-7.8-المملكة العربية السعودية

5.80.81.744.238.334.2-4.644.245.546.3-5.0-5.8-بلدان مجلس التعاون الخليجي

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية 2021.

سُيترجم االنتعاش 

االقتصادي المتوّقع 
 في قطر خالل عام 2022 

إلى فائض مالي إضافي بين عامي 

2022 و2023 حسب السيناريوهين 
حيث ُيتوّقع أن يتجاوز 4%
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2. االتجاهات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

جيم. البلدان المتوسطة الدخل

البلــدان  شــهدته  الــذي  االقتصــادي  االنتعــاش  يســتمّر  أن  ُيتوّقــع 
عامــي 2022  خــالل  عــام 2021  فــي  الدخــل  المتوســطة  العربيــة 
و2023. َفَبعــد نمــّو بنســبة 3.8 فــي المائــة فــي عــام 2021، ُيتوّقــع أن 
تحقــق المنطقــة العربيــة نمــّوًا بنســبة 4.1 فــي المائــة فــي عــام 2022، 
و2.8 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب الســيناريوهين. وتتضّمــن 
أبــرز أســباب هــذا االنتعــاش اســتئناف حركــة التجــارة مــع أوروبــا، 
التــي تعــّد جهــة التصديــر الرئيســية للبلــدان العربيــة، والســياحة التي 
ُيتوّقــع أن تتعافــى فــي عــام 2022. ومــع ذلــك، فــإن معــدالت التلقيــح 
المتدنّيــة فــي مجموعــات البلــدان هــذه تثيــر بعــض الشــكوك فــي هذا 
المجــال. وُيذكــر أن المغــرب نجــح فــي تلقيــح أكثر مــن 51 فــي المائة 
ــة فــي أواخــر أيلول/ســبتمبر 2021، ولكــن  مــن ســكانه بجرعــات تاّم
معــدالت التلقيــح فــي البلــدان األخــرى تراوحــت بيــن 5.6 فــي المائــة 
فقــط فــي مصــر و33 فــي المائــة فــي تونــس17. وتعتمــد التوقعــات 
بالنســبة لمجموعــة البلــدان هــذه علــى حالــة الجائحــة، التي يمكــن أن 
تتأثــر بمتحــّور أوميكــرون الجديــد. ومــع تفشــي المتحــّور الجديــد، 
يتوّقــع أن ينمــو الناتــج المحلي اإلجمالــي بنســبة 3.4 و2.4 في المائة 

خــالل عامــي 2022 و2023 علــى التوالــي. 

المحتمــل علــى جميــع  التوّقعــات اإليجابيــة واالنتعــاش  وتنطبــق 
البلــدان المتوســطة الدخــل فــي المنطقــة مــا عــدا لبنــان، الــذي يمــر 
بأزمــة مــن أســوأ األزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي تاريخــه 
الحديــث. ففــي عــام 2021، انكمــش االقتصــاد اللبنانــي بنســبة 16.2 
فــي المائــة، بينمــا فقــدت العملــة الوطنيــة أكثــر مــن ثمانيــة أضعــاف 
قيمتهــا منــذ تشــرين األول/أكتوبــر 2019. كذلــك بــرز تعــدد أســعار 
صــرف الــدوالر األمريكــي مقابل الليرة اللبنانية، مثل الســعر الرســمي 
الــذي حــدده مصــرف لبنــان لتســوية القــروض ويســاوي 1,507 ليــرة 
لبنانيــة للــدوالر الواحــد، والســعر الرســمي المحــّدد للبنــوك، ويســاوي 
3,900 ليــرة لبنانيــة للــدوالر الواحــد، والســعر الرســمي الــذي أعلنــه 
مصــرف لبنــان مــن خــالل منصتــه الُمســتحدثة "صيرفــة" لتيســير 
عمليــات االســتيراد، ويســاوي 12 ألــف ليــرة لبنانيــة للــدوالر الواحــد، 
وســعر صــرف الــدوالر األميركــي فــي الســوق الســوداء، الــذي تجــاوز 
عتبــة 22 ألــف ليــرة لبنانيــة للــدوالر الواحــد فــي أواســط تموز/يوليــو 
2021. وُيذكــر أن احتياطــي العمــالت األجنبيــة لــدى مصــرف لبنــان 
انخفــض بشــكل كبيــر، وال تــزال معــدالت التضخــم في لبنــان مرتفعة 
للغايــة، إذ وصلــت إلــى 128 فــي المائــة فــي عــام 2021. كذلك تفرض 
ــع، وال تســمح  ــى الودائ المصــارف اللبنانيــة ضوابــط غيــر منّظمــة عل
بــأّي تحويــالت خارجيــة. ويعانــي المودعــون مــن هامش غير رســمّي 
لخفــض الّديــون ضمانــًا للســداد )haircut(، علمــًا أن صغــار المودعين 
ُيَعــّدون األكثــر تضــررًا مــن هــذا اإلجــراء. وعــالوة علــى ذلــك، ال يــزال 

لبنــان يســعى إلى اســتيعاب تداعيات انفجــار مرفأ بيروت الــذي وقع 
فــي 4 آب/أغســطس 2020، الــذي أّدى إلــى خســائر بشــرية فادحــة، 
والــذي دّمــر مناطــق واســعة مــن مدينــة بيــروت، متســّببًا بخســائر 

ماديــة جســيمة.

وال يــزال لبنــان يعانــي مــن عجــز مــزدوج، وارتفــاع الديــن العــام الــذي 
ُيقــّدر بنحــو 308 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 
2021، وفقــدان الثقــة فــي قطــاع األعمــال التجاريــة وفــرط الضغــوط 
علــى نظــام الرعايــة الصحيــة. وفــي ظــل غيــاب الحلــول المســتدامة، 
تواصــل الحكومــة الســحب مــن احتياطــي العمــالت األجنبيــة لــدى 
المركــزي،  البنــك  لــدى  اإللزامــي  مــن االحتياطــي  الدولــة، ومؤخــرًا 
لتمويــل الكهرباء ودعم اســتيراد الوقــود واألغذية والمعدات الطبية، 
دون الّســعي إلــى وضــع أّي خطــة ملموســة لترشــيد الدعــم. ويتوّقــف 
أّي حــل محتمــل علــى اعتمــاد وتنفيــذ حزمــة إصالحــات مــن جانــب 
الحكومــة المؤّلفــة حديثــًا، بدعــم مــن صنــدوق النقــد الدولــي وغيــره 
مــن الجهــات المانحــة الدوليــة. وفــي ضــوء هــذه الظــروف، ُيتوّقــع أن 
ينمــو االقتصــاد اللبناني بأكثر مــن 10 في المائــة في عــام 2022 وأكثر 
من 6.7 في المائة في عام 2023 حســب الســيناريوهين )وبنســبة 6.9 

و3.5 فــي المائــة علــى التوالــي بســبب تفّشــي متحــّور أوميكــرون(.

وسيشــهد المغــرب انتعاشــًا تدريجيــًا، إذ ُيتوّقــع أن يّتســع الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بنســبة 3.4 فــي المائــة فــي عــام 2022 و3 فــي 
المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، وبنســبة 3 
فــي المائــة و2.5 فــي المائــة علــى التوالــي حســب الســيناريو البديــل 
)وبنســبة 2.6 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 و2023 بســبب تفّشــي 
متحــّور أوميكــرون(. ويقــود عجلــَة النمــّو فــي المغرب قطــاُع صناعة 
الســيارات المزدهــر، باإلضافــة إلــى التوقعــات بشــأن مواســم زراعّيــة 
علــى  القيــود  تخفيــف  ظــّل  فــي  مزدهــر،  ســياحي  وعــام  ُمنتجــة 
الســفر. وال ُيتوقــع أن ترتفــع معــّدالت التضخــم بشــكل ملحــوظ، إذ 
ســتصل فــي عــام 2023 إلــى 1.6 فــي المائــة حســب ســيناريو خــط 

األســاس و1.8 فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل.

وبعــد نمــّو ضعيــف فــي عــام 2021، ُيتوّقــع أن تحقــق تونــس نمــّوًا 
بنحــو 2.7 فــي المائة في عــام 2022 و2.2 في المائة في عــام 2023، 
حســب الســيناريوَهين )وبنســبة 2.4 و1.8 فــي المائــة علــى التوالــي، 
بســبب تفّشــي متحــّور أوميكــرون(. وُيتوّقــع أن يــؤدي االنتعــاش 
وتحديــدًا   – لتونــس  التجارييــن  الشــركاء  أبــرز  لــدى  االقتصــادي 
بلــدان االتحــاد األوروبــي – إلــى دفــع عجلــة النمــّو فيهــا خــالل عــام 
2022 عبــر زيــادة الطلــب علــى الســلع الُمصّنعــة وتدّفق الســياح. ومع 
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ذلــك، فــإّن عــدم االســتقرار السياســّي والتنفيــذ البطــيء لجــدول 
أعمــال اإلصالحــات، يعــززان الشــكوك ويهــددان االنتعــاش الُمرتجى. 
وُيتوّقــع أن ينخفــض التضّخــم مــن 5 فــي المائــة فــي عــام 2021 
إلــى حوالــي 4.4 فــي المائــة فــي عــام 2022 حســب ســيناريو خــط 

األســاس، و4.7 فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل.

وفــي عــام 2022، سيســتمر نمــّو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر، 
ــى نســبة 4.5 فــي المائــة حســب ســيناريو  ــع أن يصــل إل حيــث ُيتوّق
خــط األســاس، و4.3 فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل )وبنســبة 
4.1 فــي المائــة للســيناريوهين، بســبب تفّشــي متحــّور أوميكــرون(. 
ويمكــن عــزو هــذه التوقعــات اإليجابيــة إلــى نمــو قطــاع التصنيــع، 
المشــاريع الضخمــة،  العامــة، وتنفيــذ  وتزايــد حجــم االســتثمارات 
وانتعــاش قطاعــي إنتــاج الغــاز والســياحة. وفــي عــام 2023، ُيتوّقــع 
أن ينمــو االقتصــاد المصــري بنســبة 2.3 فــي المائــة و2 فــي المائــة 
حســب ســيناريو خــط األســاس والســيناريو البديــل، علــى التوالــي 
متحــّور  تفّشــي  بســبب  للســيناريوهين،  المائــة  فــي  )وبنســبة 2.2 
أوميكــرون(. وُيتوّقــع أن يظــل معــدل التضخــم مرتفعــًا، أي أن يبلــغ 
حوالــي 6.8 فــي المائــة فــي عــام 2022 و5.5 فــي المائــة فــي عــام 
2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، و7.1 فــي المائــة و5.7 فــي 

ــي حســب الســيناريو البديــل. ــى التوال ــة عل المائ

نمــّوًا  األردّن  فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  يحقــق  أن  وُيتوّقــع 
بنســبة 2.7 فــي المائــة بيــن عامــي 2022 و2023 حســب ســيناريو 
خــط األســاس، و2.4 فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل )وبنســبة 
التوالــي،  علــى  و2023   2022 عامــي  فــي  المائــة  فــي  و2.5   2.2
االنتعــاش  هــذا  وُيعــزى  أوميكــرون(.  متحــّور  تفّشــي  بســبب 
لتســهيل  الســفر  قيــود  تخفيــف  إلــى  أساســي  بشــكل  المتوّقــع 
تحديــات  يواجــه  األردن  ال يــزال  ذلــك،  ومــع  الســياحة.  إنعــاش 
إقليميــة بســبب عــدم االســتقرار المســتمر لــدى جارتــه، الجمهوريــة 
العربيــة الســورية، عــدا عــن أنــه مــا زال يســتضيف عــددًا كبيــرًا مــن 
الالجئيــن. وتنطــوي هــذه التحديــات علــى بعــض المخاطــر التــي 
انعــدام  آلثــار  أيضــًا  يخضــع  الــذي  االقتصــادي،  االنتعــاش  تهــدد 
االســتقرار السياســي الداخلــي. وُيتوّقــع أن يبقــى معــّدل التضخــم 
متدنيــًا، أي بمقــدار 1.5 فــي المائــة فــي عــام 2022، وبنحــو 1.9 فــي 
ــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، و1.7 فــي  المائ

المائــة و2 فــي المائــة علــى التوالــي حســب الســيناريو البديــل.

وستســتفيد الجزائر من انتعاش أســعار النفط العالمية، حيث ُيتوّقع 
أن تحقــق نمــّوًا اقتصادّيــًا بنســبة 3.2 فــي المائــة فــي عــام 2022 
و3.5 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، و4 
فــي المائــة و4.5 فــي المائــة علــى التوالــي حســب الســيناريو البديــل 
)وبنســبة 2.4 و2.9 فــي المائة فــي عامــي 2022 و2023 على التوالي، 
ــع أن ينخفــض التضخــم  بســبب تفّشــي متحــّور أوميكــرون(. وُيتوّق

مــن 3.8 فــي المائــة في عــام 2021 إلــى 3.2 في المائة في عــام 2022، 
و2.1 فــي المائــة لعــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس و3.3 في 

المائة و2.3 في المائة على التوالي حســب الســيناريو البديل.

فــي  تحّســنًا  الدخــل  المتوســطة  البلــدان  تشــهد  أن  ُيتوّقــع  كذلــك 
ميزانهــا التجــاري، حيــث ُيفتــرض أن تنمــو صادراتهــا بنســبة 6.9 
فــي المائــة فــي عــام 2022 و5 فــي المائــة فــي عــام 2023، مدفوعــة 
مــن  والنفــط  ومصــر  األردن  مــن  الفوســفات  صــادرات  بانتعــاش 
الجزائــر. وســيؤدي االرتفــاع المفاجــئ فــي القــدرة التنافســية للبنــان، 
بالتــوازي مــع االنخفــاض الســريع لقيمــة عملتــه الوطنيــة والتراجــع 
الكبيــر فــي قيمــة األجــور المقّومــة بالــدوالر األمريكــي، إلــى زيــادة 
صادراتــه بنســبة 7.8 فــي المائة فــي عــام 2021 و11.3 في المائة في 
ــدان العربيــة  ــع أن يرتفــع حجــم واردات البل ــك ُيتوّق عــام 2022. كذل
المتوســطة الدخــل، ولكــن بوتيــرة أقــل تبلــغ 3.1 فــي المائــة فــي عــام 
2022 و2.1 فــي المائــة فــي عــام 2023. وُيتوّقــع أن تظــّل البلــدان 
األوروبيــة الشــريك التجــارّي الرئيســّي للبلــدان العربيــة المتوســطة 

ــا. ــي صادراته ــر مــن نصــف إجمال الدخــل، التــي تســتقبل أكث

البلــدان  فــي  الُمفتــرض  االقتصــادي  االنتعــاش  يــؤدي  أن  وُيتوّقــع 
العربية المتوســطة الدخل إلى زيادة اإليرادات الحكومية واســتقرار 
المحلــي  الناتــج  مــن  المائــة  فــي   4.9 حوالــي  عنــد  المالــي  العجــز 
اإلجمالــي فــي عــام 2022 حســب ســيناريو خــط األســاس، و3.4 فــي 
المائــة حســب الســيناريو البديــل. وُيتوّقــع أن تظــل مســتويات الديــن 
مرتفعــة، إذ ســتبلغ نســبة الدين إلى الناتــج المحلي اإلجمالــي حوالي 
82 فــي المائــة فــي عــام 2022 حســب ســيناريو خــط األســاس، و80 
فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل. وتلجــأ العديــد مــن البلــدان 
المذكــورة إلــى االقتــراض، وغالبــًا مــن البنــوك المحليــة، لتمويل شــراء 

اللقاحــات واســتثمارات البنيــة التحتيــة.

ُيتوّقع أن تشهد البلدان المتوسطة 

الدخل تحّسنًا في 

ميزانها التجاري
 حيث ُيفترض أن تنمو صادراتها بنسبة
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2. االتجاهات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

الجدول 2.6 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في البلدان العربية المتوسطة الدخل بين عامي 2017 و2021

ألف. معدل نمّو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، 
ومن المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

202120222023202120222023

2.12.72.72.12.42.4األردن
0.32.72.20.32.62.1تونس
4.13.23.54.14.04.5الجزائر

16.210.26.9-16.210.16.7-لبنان
5.64.52.35.64.32.0مصر

3.83.43.03.83.02.5المغرب
3.84.12.83.84.12.8البلدان العربية المتوسطة الدخل

ب. معدل تضخم االستهالك )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، 
ومن المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

202120222023202120222023

1.21.51.91.21.72.0األردن
5.04.44.55.04.74.8تونس
3.83.22.13.83.32.3الجزائر

128.065.08.6128.065.69.0لبنان
6.46.85.56.47.15.7مصر

1.11.21.61.11.41.8المغرب
13.18.84.213.19.04.4البلدان العربية المتوسطة الدخل

المصدر: توقعات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية لعام 2021.

الجدول 2.7 معدالت نمّو الصادرات والواردات الحقيقية في المنطقة العربية بين عامي 2020 و2022

الوارداتالصادرات

202120222023202120222023

10.17.14.28.95.83.2مجموع الدول العربية

8.48.83.83.72.71.8األردن
5.07.84.54.36.04.0تونس
7.05.73.25.41.71.5الجزائر

4.128.022.0-7.111.110.8لبنان
8.97.16.06.33.21.7مصر

5.95.23.42.91.71.1المغرب
7.56.95.04.83.22.1البلدان العربية المتوسطة الدخل

المصدر: استنادًا إلى بيانات شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ومصادر وطنية.

وُيرّجــح أن تشــهد جميــع البلــدان العربيــة المتوســطة الدخــل تحّســنًا 
فــي ميزانهــا المالــي. ونظــرًا النتعــاش ســوق النفــط وزيــادة الطلــب، 
ــة  ــر مــن 7.4 فــي المائ ــي فــي الجزائ ــع أن ينخفــض العجــز المال ُيتوّق
المائــة خــالل عامــي 2022 و2023  فــي  إلــى 7.1  عــام 2021  فــي 

حســب ســيناريو خــط األســاس. وإذا ارتفــع متوّســط ســعر النفط إلى 
80 دوالرًا للبرميــل، ُيتوّقــع أن ينخفــض العجــز المذكــور إلــى 0.6 فــي 
المائــة فــي عــام 2022 و0.4 فــي المائــة فــي عــام 2023. كذلــك ُيتوّقــع 
أن ترتفــع نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالي فــي الجزائر من 
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64.7 فــي المائــة فــي عــام 2021 إلــى 67.7 فــي المائــة فــي عــام 2022 
و70.6 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس. 
ومــع ارتفــاع أســعار النفــط، يمكــن أن ينخفــض مســتوى الديــن فــي 

الجزائــر إلــى 57.3 فــي المائــة و53.5 فــي المائــة علــى التوالــي.

وُيتوّقــع أن يــؤدي االنتعــاش االقتصــادي فــي المغــرب في عــام 2022 
إلــى زيــادة اإليــرادات الضريبيــة وتحســين الوضــع المالــي. كذلــك 
يمكــن أن ينكمــش العجــز المالــي فــي تلــك الدولــة إلــى حوالــي 3.8 
فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.7 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب 
الســيناريوهين، كمــا ُيتوّقــع أن تظــّل نســبة الديــن إلــى الناتج المحلي 
اإلجمالــي كمــا هــي دون تغييــر خــالل عامــي 2022 و2023، أي عنــد 

حوالــي 82 فــي المائــة.

وفــي تونــس، ُيتوّقــع أن ينخفــض العجــز المالــي إلى 4 فــي المائة في 
عــام 2022 و3.5 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط 
األســاس و3.7 فــي المائــة و3.2 فــي المائــة علــى التوالــي حســب 
الســيناريو البديــل. كذلــك ُيتوّقــع أن ينخفــض الّديــن كنســبة مئويــة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي تونــس إلــى 82 فــي المائــة فــي 
عــام 2022 و80.2 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط 
األســاس، وإلــى 81.3 فــي المائــة و79.1 فــي المائــة علــى التوالــي 
حســب الســيناريو البديــل. وقــد أقــّر البنــك الدولــي قرضــًا بقيمــة 
300 مليــون دوالر لتونــس، مــا يتيــح لهــا تمويــل مشــروع االســتجابة 
الطارئــة للحمايــة االجتماعيــة لمواجهــة جائحــة كوفيــد-19، بينمــا 
تســتمّر المناقشــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى قــرض 

بقيمــة 4 مليــارات دوالر لدعــم القطاعــات االقتصاديــة.

فــي   4.6 إلــى  األردن  فــي  المالــي  العجــز  ينخفــض  أن  وُيتوّقــع 
 2023 عــام  فــي  المائــة  فــي   4 وحوالــي   2022 عــام  فــي  المائــة 

حســب الســيناريوهين. وســتظل نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي 
ــي 88 فــي  ــة دون تغييــر، إذ ســتبلغ حوال ــي فــي تلــك الدول اإلجمال
إلــى ضــرورة  للعاميــن وحســب الســيناريوهين، مــا يشــير  المائــة 

الّديــن. توحيــد 

وفــي مصــر، ُيتوّقــع أن ينخفــض العجــز المالــي إلــى 5 فــي المائــة 
ُيتوّقــع  كمــا  الســيناريوهين،  عامــي 2022 و2023 حســب  خــالل 
أن تنخفــض نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي بشــكل 
المائــة خــالل عامــي  المائــة و78.5 فــي  لتبلــغ 79.6 فــي  طفيــف 
2022 و2023 علــى التوالــي. ويعكــس هــذا التحســن فــي وضــع 
الّديــن التــزام مصــر ببرنامــج التصحيــح االقتصــادي الــذي يدعمــه 

صنــدوق النقــد الدولــي كمــا باإلصالحــات المعلنــة.

كذلــك ُيتوّقــع أن ينخفــض العجــز المالــي فــي لبنــان مــن 13.1 فــي 
المائــة فــي عــام 2021 إلــى 7 فــي المائــة فــي عــام 2022 و4.5 فــي 
المائــة فــي عــام 2023، حســب ســيناريو خــط األســاس. ويمكــن أن 
يــؤدي ارتفــاع أســعار النفــط حســب الســيناريو البديــل إلــى ارتفــاع 
ــة فــي عــام 2022 و31  ــى 22.5 فــي المائ ــان إل ــي فــي لبن العجــز المال
فــي المائــة فــي عــام 2023، إذا اســتمّرت الحكومــة فــي دعم اســتيراد 
المحروقــات لقطاعــي الطاقة والنقل. وعلى مســتوى الديــون، ُيتوّقع 
أن يلجــأ لبنــان إلــى االقتــراض مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي لتمويــل برنامــج شــبكة األمــان ودعــم االنتعــاش االقتصــادي، 
فــي انتظــار إقــرار إصالحــات هيكليــة. ومــع ذلــك، ُيتوّقــع أن تنخفض 
نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 216.3 فــي المائــة 
فــي عــام 2022 و168.9 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو 
خــط األســاس، و228.9 فــي المائــة و200.1 فــي المائــة علــى التوالــي 
حســب الســيناريو البديــل. وُيعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض الحــاد فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، الــذي يؤثــر بقــّوة علــى النســبة المذكــورة.

الجدول 2.8 العجز المالي والدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 
المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

الدين الحكوميالرصيد الماليالدين الحكوميالرصيد المالي

202120222023202120222023202120222023202120222023

3.986.387.687.6-4.6-5.3-4.086.387.787.6-4.6-5.3-األردن
3.284.381.379.1-3.7-5.4-3.584.382.180.2-4.0-5.4-تونس
0.464.757.353.5-0.6-7.4-7.164.767.770.6-7.1-7.4-الجزائر

31.0308.3228.9200.1-21.5-13.1-4.5308.3216.3165.9-7.0-13.1-لبنان
5.082.779.378.3-5.0-5.8-5.182.779.678.5-5.0-5.8-مصر

3.781.881.682.0-3.9-4.8-3.781.881.681.6-3.8-4.8-المغرب
3.485.980.378.0-3.4-5.4-5.085.982.380.7-4.9-5.4-البلدان العربية المتوسطة الدخل

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية.
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2. االتجاهات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

البلدان المتضررة من النزاعات دال. 

تســتمر األوضــاع السياســية الهّشــة فــي تهديــد األمــن االقتصــادي 
فــي البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات. وبعــد نمــّو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي فيهــا بنســبة 8.3 فــي المائــة فــي عــام 2021، ُيتوّقــع أن 
تنمــو اقتصــادات هــذه البلــدان بنســبة 4.3 فــي المائــة فــي عــام 2022 
و6.7 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، 
و4.5 فــي المائــة و6.9 فــي المائــة علــى التوالــي حســب الســيناريو 
البديــل. ويمكــن عــزو هذا المنحى بشــكل أساســي إلى عملية الســالم 
فــي ليبيــا التــي انطلقــت فــي عــام 2021، والتــي أفضــت إلــى نــوع 
ــادة أســعاره  ــى انتعــاش أســواق النفــط وزي مــن االســتقرار فيهــا، وإل
واســتئناف صادراتــه. وُيتوّقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي في 
ليبيــا بأكثــر مــن 6 فــي المائــة فــي عــام 2022 و7.9 فــي المائــة فــي 
عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، و5.5 فــي المائــة و7.3 
فــي المائــة علــى التوالــي، حســب الســيناريو البديــل. وقــد تتأثــر هــذه 
التّوقعــات بشــّدة بمتحــّور أوميكــرون الجديــد، حيــث يتوّقــع أن ينمو 
عندئــذ الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمجموعــة البلــدان هــذه بنســبة 2.8 

ــة فــي عــام 2023. فــي المائــة فقــط فــي عــام 2022 و6.4 فــي المائ

ومواجهــة  الوبــاء  مــن  تعافيــه  العــراق  يواصــل  أن  وينبغــي 
االنخفــاض غيــر المســبوق فــي أســعار النفــط. وُيتوّقــع أن ينمــو 
ــة فــي  ــي فــي العــراق بنســبة 4.8 فــي المائ ــي اإلجمال الناتــج المحل
ســيناريو  حســب   2023 عــام  فــي  المائــة  فــي  و6.8   2022 عــام 
خــط األســاس، كمــا ُيتوّقــع أن يــؤدي ارتفــاع أســعار النفــط إلــى 
رفــع معــّدل النمــّو فــي ذلــك البلــد إلــى 5.1 فــي المائــة و7.2 فــي 
المائــة علــى التوالــي )وبنســبة 3.5 و6.5 فــي المائــة علــى التوالــي، 
االقتصــادي  النمــّو  ويســتند  أوميكــرون(.  متحــّور  تفّشــي  بســبب 
المتوّقــع فــي العــراق بشــكل أساســي علــى تنفيــذ خطــة اإلصــالح 
االقتصــادي التــي أعلنتهــا الحكومــة العراقيــة فــي تشــرين األول/
واالســتثمارات  المحروقــات،  أســواق  وتعافــي   ،2020 أكتوبــر 
ــذ عــام 2021. ولكــن عــدم االســتقرار  المرتبطــة بإعــادة اإلعمــار من
التطعيــم  ومعــدالت  والسياســية  الجغرافيــة  بالعوامــل  المرتبــط 
البطيئــة تهــّدد هــذا التوّقــع اإليجابــي. ويذكــر أن نســبة األشــخاص 
الذيــن تلقــوا الجرعــات الكاملــة ضــد كوفيــد-19 فــي العــراق بلغــت 

حوالــي 7 فــي المائــة فقــط فــي أواخــر أيلول/ســبتمبر 2021 18.

وفــي دولــة فلســطين، ُيرّجــح أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بنســبة 2.7 فــي المائــة فــي عــام 2022 و2.8 فــي المائــة فــي عــام 
2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، و2.4 فــي المائــة و2.3 فــي 
البديــل )وبنســبة 2.1 و3  الســيناريو  التوالــي حســب  المائــة علــى 
فــي المائــة علــى التوالــي، بســبب تفّشــي متحــّور أوميكــرون(. ومــع 

ذلــك، قــد تؤثــر النزاعــات واألعمــال العدائيــة المتكــررة علــى هــذا 
األفــق اإليجابــي. وُيتوّقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية ليصــل إلــى 2.2 فــي المائــة فــي عــام 
2022 و5 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خط األســاس، 
و1.3 فــي المائــة و4 فــي المائــة علــى التوالــي حســب الســيناريو 
تفّشــي  التوالــي، بســبب  المائــة علــى  فــي  البديــل )وبنســبة 0 و5 
متحــّور أوميكــرون(. وُيعــزى النمــّو المعتــدل فــي عــام 2022 إلــى 
تبعــات قانــون قيصــر لحمايــة المدنييــن فــي ســوريا، الــذي فــرض 
عقوبــات علــى الحكومــة الســورية منــذ حزيران/يونيــو 2020. وقــد 
تبلــورت آثــار هــذا القانــون بشــكل أوضــح فــي عــام 2021، مــا ســيحّد 
مــن جهــود إعــادة اإلعمــار التــي يبذلها المجتمــع الدولي، كما ســينجم 
عنهــا تداعيــات ســلبية علــى مســتوى البــالد ككل فــي عــام 2022.

وُيتوّقــع أن يحقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي اليمــن نمــّوًا بطيئًا 
بنســبة 1 فــي المائــة فــي عــام 2022، يتبُعــه نمــّو بنســبة 8.4 فــي 
المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس، و2.4 فــي 
المائــة و9.7 فــي المائــة علــى التوالــي حســب الســيناريو البديــل 
)وبنســبة 0.6 و7.6 فــي المائــة علــى التوالي، بســبب تفّشــي متحّور 
وحالــة  الحكوميــة  المؤسســات  تشــرذم  وســيؤدي  أوميكــرون(. 
السياســية  إلــى مفاقمــة األوضــاع  المتكــررة  اإلنســانية  الطــوارئ 
المحتملــة  اآلفــاق  وتتأثــر  البلــد.  ذلــك  فــي  الهّشــة  واالقتصاديــة 

تستمر األوضاع السياسية 

الهّشة في تهديد األمن 
االقتصادي في البلدان 

المتضررة من النزاعات

ينبغي أن يواصل العراق 

تعافيه من الوباء ومواجهة 
االنخفاض غير المسبوق في 

أسعار النفط
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المجــاورة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بلــدان  بانتعــاش  لليمــن 
اإلعمــار. وإعــادة  االقتصاديــة  التنميــة  مســاعدات  وتدفــق 

وسيســتمر التضّخم بمعدل عشــرّي فــي الجمهورية العربية الســورية 
واليمــن خــالل عامــي 2022 و2023. وُيعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى 
انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة وآثــار النزاعــات وعــدم االســتقرار 
يصــل  أن  وُيتوّقــع  والسياســية.  الجغرافيــة  بالعوامــل  المرتبــط 
التضّخــم إلــى 20 فــي المائــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية و18 
فــي المائــة فــي اليمــن خــالل عــام 2022 حســب الســيناريوهين. وفــي 
العــراق وليبيــا ودولــة فلســطين، ال ُيتوّقــع أن يتجاوز معــّدل التضخم 
5.2 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 و2023 حســب الســيناريوهين.

وُيتوّقــع أن يســتمّر تحّســن الميــزان التجــاري للبلــدان المتضــّررة مــن 
النزاعــات خــالل عامــي 2022 و2023، فــي ضوء اســتئناف صــادرات 
النفــط مــن ليبيــا وارتفــاع حجــم صــادرات النفــط العراقــي. كذلــك 
ُيتوّقــع أن تنمــو صــادرات البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات بنســبة 
6.7 فــي المائــة فــي عــام 2022 و4.2 فــي المائــة فــي عــام 2023، 
بينمــا ســتنمو واردات تلــك البلــدان بنســبة 5.2 فــي المائــة و3.8 فــي 
المائــة علــى التوالــي. وُيتوّقــع أن تظــّل بلدان منطقة آســيا والمحيط 
الهــادئ مــن أبــرز الشــركاء التجارييــن للعــراق، بينمــا تســتمّر البلــدان 
وتترّكــز  لليبيــا.  األبــرز  التجــاري  الشــريك  كونهــا  فــي  األوروبيــة 
المبــادالت التجاريــة للجمهوريــة العربيــة الســورية واليمــن بشــكل 

رئيســي مــع البلــدان العربيــة األخــرى.

الجدول 2.9 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في البلدان العربية المتضررة من النزاعات بين عامي 2017 و2021

ألف. معدل نمّو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، 
ومن المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

202120222023202120222023

2.12.25.02.11.34.0الجمهورية العربية السورية

5.24.86.85.25.17.2العراق

5.12.72.85.12.42.3دولة فلسطين

90.96.07.990.95.57.3ليبيا

1.12.49.7-1.11.08.4-اليمن

8.34.36.78.34.56.9البلدان العربية المتضررة من النزاعات

باء. معدل تضخم أسعار االستهالك )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، 
ومن المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

202120222023202120222023

33.719.615.733.720.416.5الجمهورية العربية السورية

4.24.72.64.24.82.7العراق

1.22.83.91.23.04.0دولة فلسطين

4.65.05.24.65.15.4ليبيا

15.517.712.015.518.112.4اليمن

7.57.24.97.57.45.1البلدان العربية المتضررة من النزاعات

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية لعام 2021.
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2. االتجاهات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

الجدول 2.10 معدل نمّو الصادرات والواردات الحقيقية في المنطقة العربية بين عامي 2020 و2022 

الوارداتالصادرات

202120222023202120222023

10.17.14.28.95.83.2مجموع البلدان العربية

9.27.65.29.27.65.2الجمهورية العربية السورية

11.56.64.411.56.64.4العراق

7.35.04.67.35.04.6دولة فلسطين

74.27.53.011.95.35.7ليبيا

0.59.516.87.4-9.00.3اليمن

18.56.74.26.55.23.8البلدان العربية المتضررة من النزاعات

المصدر: استنادًا إلى بيانات شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ومصادر وطنية.

الجدول 2.11 العجز المالي والدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 
المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

الدين الحكوميالرصيد الماليالدين الحكوميالرصيد المالي

202120222023202120222023202120222023202120222023

الجمهورية العربية 
السورية

-5.4-5.6-5.524.725.827.1-5.4-5.7-5.724.725.827.5

2.20.70.456.550.144.6-2.556.554.251.4-1.9-2.2-العراق

غير دولة فلسطين
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير متوفر

غير 42.8-40.9-39.6-ليبيا
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 39.6-36.5-38.3-
متوفر

غير 
متوفر

غير متوفر

1.374.466.956.0-1.6-2.8-2.774.470.461.0-2.8-2.8-اليمن

البلدان العربية 
المتضررة من النزاعات

-10.4-12.7-17.255.753.550.5-10.4-9.0-12.555.749.844.4

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية.

المتضــررة  للبلــدان  المالــي  الوضــع  فــي  تدهــور  وُيتوّقــع حــدوث 
النزاعــات خــالل عامــي 2022 و2023. ويعــزى ذلــك بشــكل  مــن 
أساســّي إلــى تــرّدي الوضــع المالــي فــي ليبيــا. وبعــد توقيــع اتفــاق 
وقــف إطــالق النــار، ُيتوّقــع أن تشــرع الحكومــة الليبيــة فــي عمليــة 
ضخمــة إلعــادة اإلعمــار، مــا قــد يعــّزز اإلنفــاق وُيعّمــق العجــز المالــي 
ليصــل إلــى 40.9 فــي المائــة فــي عــام 2022 و42.8 فــي المائــة فــي 
عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس. ومــع ارتفــاع أســعار 
النفــط، ســيتم تعويــض اإلنفــاق الحكومــّي مــن خــالل اإليــرادات 

النفطيــة. وســينخفض عجــز الماليــة العامــة إلــى 36.5 فــي المائــة 
فــي عــام 2022.

وُيتوّقــع أن يكــون النتعــاش أســواق النفــط والغــاز تأثيــر إيجابــي 
علــى الميــزان المالــي للعــراق، ال ســيما إذا ارتفــع النفــط إلــى 80 
الميــزان  ســيحقق  النفــط،  أســعار  ارتفــاع  ومــع  للبرميــل.  دوالرًا 
المالــي فائضــًا بنســبة 0.7 فــي المائــة فــي عــام 2022 و0.4 فــي 
المائــة فــي عــام 2023. وفــي المقابــل، ســتنخفض نســبة الديــن إلــى 
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الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 50.1 فــي المائــة فــي عــام 2022 
و44.4 فــي المائــة فــي عــام 2023.

كثيــرًا  يتغّيــر  أن  ُيتوّقــع  ال  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  وفــي 
 5.6 يبلــغ  متوســط  عنــد  ســيبقى  حيــث  العامــة،  الماليــة  عجــز 
الســيناريوهين.  حســب  و2023   2022 عامــي  خــالل  المائــة  فــي 
وســترتفع نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى أكثــر 

مــن 27 فــي المائــة فــي عــام 2023 لتمويــل مشــاريع إعــادة اإلعمــار. 
وفــي اليمــن، ُيتوّقــع أن ينخفــض العجــز إلــى 2.8 فــي المائــة فــي 
عــام 2022 و2.7 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط 
التوالــي  علــى  المائــة  فــي  و1.2  المائــة  فــي   1.6 وإلــى  األســاس 
حســب الســيناريو البديــل. وســتنخفض نســبة الديــن إلــى الناتــج 
حســب   2023 عــام  فــي  المائــة  فــي   61 إلــى  اإلجمالــي  المحلــي 
ســيناريو خــط األســاس و56 فــي المائــة حســب الســيناريو البديــل.

هاء. أقل البلدان العربية نمّوًا

البلــدان  أقــل  فــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحالــة  ال تــزال 
أن  وُيتوّقــع  االســتقرار.  عــدم  مــن  بحــاٍل  تتســم  نمــّوًا  العربيــة 
إبطــاء  إلــى  اللقاحــات  لتأميــن  الــالزم  التمويــل  نقــص  يــؤدي 
وتيــرة االنتعــاش االقتصــادي، ال ســيما أن ذلــك يؤثــر علــى تدفــق 
العالمــي  آثــار االنتعــاش االقتصــادي  الســياح. وُيرّجــح أال تصــل 
المتوّقــع إلــى هــذه البلــدان إاّل مــع اســتئناف تدّفــق المســاعدات 
التحويــالت  ترتفــع  أن  ُيتوّقــع  كذلــك   .2023-2022 الفتــرة  فــي 
الماليــة خــالل عــام 2022 اســتنادًا إلــى تحّســن األداء االقتصــادي 
نمــّو  تســجيل  وبعــد  التحويــالت.  لتلــك  المرســلة  البلــدان  فــي 
ضئيــل بمقــدار 0.7 فــي المائــة فــي عــام 2021، مــن المتوقــع أن 
البلــدان بنحــو 2 فــي  تلــك  المحلــي اإلجمالــي فــي  الناتــج  ينمــو 
المائــة فــي عــام 2022 و2.6 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب 
الســيناريوهين وُيتوّقــع أن يــؤّدي تفّشــي متحــّور أوميكــرون إلــى 
إبطــاء معــّدل النمــّو، بحيــث يرتفــع بنســبة 1.7 و2.6 فــي المائــة 

التوالــي. علــى  2022 و2023  عامــي  خــالل 

وفــي الســودان، الــذي يعــّد اقتصــاده األكبــر حجمــًا بيــن اقتصادات 
أقــل البلــدان العربيــة نمــّوًا، ُيتوقــع حــدوث نمــّو بنســبة 1.9 فــي 
المائــة فــي عــام 2022 و2.5 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب 
ســيناريو خــط األســاس، و1.8 فــي المائــة و2.4 فــي المائــة علــى 
التوالــي حســب الســيناريو البديــل )وبنســبة 1.6 و2.5 فــي المائــة 
علــى التوالــي، بســبب تفّشــي متحــّور أوميكــرون(. ومــن المتوقــع 
إلــى  للغايــة، بحيــث تصــل  التضخــم مرتفعــة  أن تظــل معــدالت 
حوالــي 31.5 فــي المائــة فــي عــام 2022 و9.1 فــي المائــة فــي 
قيمــة  تدّنــي  نتيجــة  وذلــك  الســيناريوهين،  حســب   2023 عــام 

العملــة الوطنيــة.

العربيــة  البلــدان  أقــّل  بيــن  أداٍء  أفضــل  جيبوتــي  تســّجل  وقــد 
نمــّوًا، إذ يتوّقــع أن يبلــغ معــّدل النمــّو فيهــا 5.5 فــي المائــة فــي 

حســب   2023 عــام  فــي  المائــة  فــي   4.3 وحوالــي   2022 عــام 
التوالــي،  علــى  المائــة  فــي  و4.7   4.4 )وبنســبة  الســيناريوهين 
يبلــغ  أن  المتوّقــع  ومــن  أوميكــرون(.  متحــّور  تفّشــي  بســبب 
معــّدل النمــّو فــي موريتانيــا 3.8 فــي المائــة فــي عــام 2022 و5.3 
فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب ســيناريو خــط األســاس و3.6 
الســيناريو  حســب  التوالــي  علــى  المائــة  فــي  و5.2  المائــة  فــي 
بســبب  التوالــي،  علــى  المائــة  فــي  و5.1   1.9 )وبنســبة  البديــل 
تفّشــي متحــّور أوميكــرون(. كذلــك ُيتوّقــع أن يبلــغ معــّدل النمــّو 
فــي جــزر القمــر 3.5 فــي المائــة فــي عــام 2022 و3.7 فــي المائــة 
الملحــوظ  بالتدفــق  أساســي  بشــكل  مدفوعــًا   ،2023 عــام  فــي 
الســياحة  عائــدات  تدّنــي  يعــّوض  بمــا  الماليــة،  للتحويــالت 

وُيتوّقع أن يؤدي نقص التمويل 

الالزم لتأمين اللقاحات 
إلى إبطاء وتيرة االنتعاش 

االقتصادي

قد تسّجل جيبوتي 

أفضل أداٍء إذ 
يتوّقع أن 

يبلغ معّدل 
النمّو فيها
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تفّشــي  بســبب  التوالــي،  علــى  المائــة  فــي  و3.7   3.3 )وبنســبة 
فــي  النمــّو  معــّدل  يبلــغ  أن  المتوقــع  ومــن  أوميكــرون(.  متحــّور 
الصومــال 3 فــي المائــة فــي عــام 2022 و2.1 فــي المائــة فــي عــام 
تفّشــي  حــال  فــي  حتــى  )وذلــك  الســيناريوهين،  حســب   2023

أوميكــرون(. متحــّور 

وُيتوّقــع أن تظــل معــدالت التضخــم منخفضــة خــالل عامــي 2022 
و2023 فــي هــذه البلــدان، باســتثناء الســودان. ومــن المرجــح أن 
تتــراوح المعــدالت المذكــورة بيــن 2.9 فــي المائــة فــي جــزر القمــر 
وجيبوتــي فــي عــام 2022 و6.2 فــي المائــة فــي موريتانيــا فــي 

عــام 2023.

وُيتوّقــع أن تظــل أقــّل البلــدان العربيــة نمــوًا فــي موقــع المســتورد 
الصافــي فــي الفتــرة 2022-2023. كذلــك ُيتوّقــع أن تنمــو صــادرات 
فــي  عــام 2022 و4.1  فــي  المائــة  فــي  بنســبة 4.9  البلــدان  هــذه 
المائــة فــي عــام 2023، وأن ترتفــع وارداتهــا بنســبة 3.9 فــي المائــة 
أن  ُيفتــرض  لذلــك،  وكنتيجــة  التوالــي.  علــى  المائــة  فــي  و3.7 
تتحســن أرصــدة الحســابات الجاريــة، مدفوعــة باالرتفــاع العالمــي 
فــي الطلــب وتصاعــد أســعار الســلع األساســية. ومــع ذلــك، ســيتأخر 
هــذا التحّســن حتــى أواخــر عــام 2022، إذ ســتحتاج هــذه البلــدان 
إلــى وقــت إضافــّي إلعــادة بنــاء اقتصاداتهــا وقدراتهــا اإلنتاجيــة. 
ومــن المتوقــع أن تظــّل البلــدان العربيــة المجــاورة بمثابــة الوجهــة 

ــدان العربيــة نمــوًا. الرئيســية لصــادرات أقــل البل

الجدول 2.12 الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في أقل البلدان العربية نمّوًا بين عامي 2017 و2021

ألف. معدل نمّو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، 
ومن المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

202120222023202120222023

2.03.53.72.03.53.7جزر القمر

5.05.54.35.05.54.4جيبوتي

0.51.92.50.51.82.4السودان

0.53.02.1-0.53.02.1-الصومال

4.43.85.34.43.65.2موريتانيا

0.72.12.60.72.02.5أقّل البلدان العربية نموًا

باء. معدل تضخم أسعار االستهالك )بالنسبة المئوية في السنة(

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، 
ومن المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

202120222023202120222023

2.42.91.72.43.01.8جزر القمر

2.72.91.62.73.01.6جيبوتي

291.331.59.1291.331.69.1السودان

4.05.12.34.05.22.3الصومال

2.74.15.92.74.46.2موريتانيا

272.729.78.6272.729.88.7أقّل البلدان العربية نموًا

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية لعام 2021.
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الجدول 2.13 معدل نمّو الصادرات والواردات الحقيقية في المنطقة العربية بين عامي 2020 و2022

الوارداتالصادرات

202120222023202120222023

10.17.14.28.95.83.2مجموع البلدان العربية

7.24.12.34.53.22.7جزر القمر

4.32.71.52.31.82.8جيبوتي

4.46.25.74.46.25.7السودان

7.45.14.17.45.14.1الصومال

7.36.76.37.36.76.3موريتانيا

4.54.94.15.13.93.7أقّل البلدان العربية نموًا

المصدر: استنادًا إلى بيانات شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ومصادر وطنية.

الجدول 2.14 العجز المالي والدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية

 سيناريو خط األساس 
)سعر النفط 60 دوالر للبرميل(

السيناريو البديل )سعر النفط 80 دوالر للبرميل، ومن 
المتوّقع أن يرتفع إلى 100 دوالر(

الدين الحكوميالرصيد الماليالدين الحكوميالرصيد المالي

202120222023202120222023202120222023202120222023

2.229.730.430.9-2.4-2.6-2.229.730.431.0-2.3-2.6-جزر القمر

4.943.544.346.2-4.2-3.9-4.943.544.446.3-4.2-3.9-جيبوتي

7.0153.2145.5149.9-7.4-7.5-7.0153.2145.6150.0-7.4-7.5-السودان

غير الصومال
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر

3.63.94.256.548.840.23.64.04.256.548.639.9موريتانيا

2.9146.9139.5143.5-2.5-1.3-2.9146.9139.5143.6-2.5-1.3-أقّل البلدان العربية نموًا

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية.

ميزانيــات  مــن  تشــكو  نمــّوًا  العربيــة  البلــدان  أقــل  وال تــزال 
ويعانــي  الخارجيــة.  المعونــة  علــى  االعتمــاد  وفــرط  محــدودة 
الســودان مــن مســتويات ديــون غيــر مســتدامة، حيــث ُيتوّقــع أن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فيــه مــن  إلــى  الديــن  تنخفــض نســبة 
153 فــي المائــة فــي عــام 2021 إلــى 146 فــي المائــة فــي عــام 
2022، لترتفــع بعدئــذ إلــى 150 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب 
الســيناريوهين، مــا يشــير إلــى الحاجــة الملحــة لتوحيــد الديــن. 
الدولــي  البنــك  برامــج  مــن  االســتفادة  الســودان  اســتطاع  وقــد 
عليــه  المفروضــة  العقوبــات  رفــع  بعــد  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 

فــي عــام 2020. وفــي آذار/مــارس 2021، أجــرى صنــدوق النقــد 
علــى  للحصــول  بأهليتــه  وأقــّر  للســودان  أوليــًا  تقييمــًا  الدولــي 
ــدان الفقيــرة  زة المتعلقــة بالبل ــادرة المعــزَّ المســاعدة بموجــب المب

بالديــون19. المثقلــة 

فــي   49 إلــى  الّديــن  ينخفــض  أن  ُيتوّقــع  موريتانيــا،  وفــي 
المائــة فــي عــام 2022 و40 فــي المائــة فــي عــام 2023 حســب 
مســتويات  تتغيــر  أال  ُيتّوقــع  المقابــل،  وفــي  الســيناريوهين. 
الديــون بشــكل ملحــوظ فــي البلــدان العربيــة األخــرى األقــل نمــوًا، 
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وأن تظــل ضمــن مســتويات قابلــة للتحكــم بهــا. وفــي آذار/مــارس 
2021، وافــق صنــدوق النقــد الدولــي علــى منــح الصومــال إغاثــة 
المتعلقــة  المعــززة  المبــادرة  إطــار  فــي  دوالر   970,000 بقيمــة 

بالبلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون. كذلــك وافــق الصنــدوق علــى 
صــرف منحــة لموريتانيــا بمقــدار 23.8 مليــون دوالر فــي إطــار 

اتفــاق التســهيل االئتمانــي الممــدد20.

مالحظات ختامية واو. 

ُتعــّد التوقعــات االقتصاديــة للمنطقــة العربيــة خــالل عامــي 2022 
و2023 إيجابّيــة بشــكل عــام، لكنهــا تتوّقــف فــي نهايــة المطــاف 
علــى حالــة الجائحــة وتعافــي االقتصــاد العالمــي. وتــؤدي معــدالت 
موجــة  مــن  والمخــاوف  البلــدان  بعــض  فــي  البطيئــة  التطعيــم 
ــادة الشــكوك، حتــى رغــم احتمــال  ــى زي جديــدة مــن كوفيــد-19 إل
القطاعــات  فتــح  وإعــادة  النفــط  أســواق  انتعــاش  يشــّكل  أن 

اإلنتاجيــة فــي معظــم البلــدان المتقدمــة دافعــًا للنمــو.

وستســتفيد البلــدان العربيــة الُمصــّدرة للنفــط مــن االرتفــاع الــذي 
المقتــرن  العالمــي  االقتصــادي  والنمــّو  النفــط  أســعار  علــى  طــرأ 

بزيــادة الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة. وتحتــاج البلــدان العربيــة 
الســفر  قطاعــي  إلــى  النشــاط  عــودة  إلــى  الدخــل  المتوســطة 
والســياحة، والتعافــي االقتصــادي فــي البلــدان المتقدمــة، وزيــادة 
ــى المنتجــات النفطيــة، وتدفــق االســتثمارات األجنبيــة  الطلــب عل
مــن  المتضــّررة  البلــدان  فــي  االنتعــاش  وســيعتمد  المباشــرة. 
النزاعــات وأقــل البلــدان نمــّوًا بشــكل أساســي علــى تحّســن الوضــع 

المالــي فــي البلــدان المانحــة واســتئناف تدفــق المعونــة.
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3
تشكو المنطقة من معدل متدنٍّ لمشاركة 

القوى العاملة ينجم بشكل رئيسي عن 
المشاركة المحدودة للمرأة

يواجه التعليم في عدد من البلدان العربية 
تحديات متعددة

في عام 2021، بلغ المعّدل اإلجمالي للبطالة 

في المنطقة العربية 11.8 في المائة، 
وهو األعلى بين مناطق العالم

ازدادت معدالت الفقر في جميع 
البلدان العربية في عام 2021

35.1 في المائة فقط من األفراد مشمولون بمزّية 
حماية اجتماعية واحدة على األقل، مقارنة بنسبة تبلغ 

46.9 في المائة في المتوسط على مستوى العالم
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3. التطورات االجتماعية والقوى المحّركة للنوع االجتماعي

التطورات االجتماعية والقوى . 3
المحّركة للنوع االجتماعي

الرسائل الرئيسية

ازدادت معدالت الفقر في جميع البلدان العربية في عام 2021. واستنادًا إلى خطوط 
الفقر الوطنية، تبلغ نسبة السكان الفقراء في هذه المنطقة 26.94 في المائة، 

وُيتوّقع أن تنخفض قلياًل إلى 26.23 في المائة في عام 2023.

وقد حّققت المنطقة العربّية تحّسنًا طفيفًا نحو المساواة بين الجنسين في عام 2020. 
ولكن بحسب الوتيرة الحالية، تحتاج المنطقة إلى 142 عامًا لبلوغ التكافؤ بين الجنسين.

وتشكو المنطقة من معدل متدنٍّ لمشاركة القوى العاملة، الذي ينجم بشكل رئيسي 
عن المشاركة المحدودة للمرأة في سوق العمل. كذلك يمكن أن تحدث موجة هجرة 

أدمغة، إذ يفّكر 42 في المائة من الشباب في الهجرة إلى بلد آخر.

في عام 2021، بلغ المعّدل اإلجمالي للبطالة في المنطقة العربية 11.8 في المائة، 
وهو األعلى بين مناطق العالم. كذلك تسّجل المنطقة أعلى معّدل لبطالة الشباب 

– وأكثرهم من النساء – بين مناطق العالم. ورغم أنه ُيتوّقع أن ينخفض معدل البطالة 
اإلجمالي في المنطقة إلى 10.7 في المائة بحلول عام 2023، ُيتوّقع أن يظل هذا 

المعّدل مرتفعًا في البلدان التي تواجه أزمات سياسية واقتصادية.

كذلك يواجه التعليم في عدد من البلدان العربية تحديات متعددة، مثل الالمساواة في 
الوصول إلى الموارد، وضعف البنية التحتية، وانتهاء صالحية منهجيات التعلم. وُيقّدر أن 
واحدًا من كل خمسة أطفال ومراهقين وشباب غير مسّجل في المدرسة. وقد فرضت 

الجائحة قيودًا إضافية على التعلم في البلدان التي اعتمدت التعليم عبر اإلنترنت، وذلك 
رغم عدم كفاءة شبكة االتصاالت واإلنترنت فيها.

وتعاني أنظمة الحماية االجتماعية من عيوب كثيرة، ذلك أن تغطيتها وفعاليتها 
محدودتان، وتحديدًا في البلدان التي تشكو من ضيق الحيز المالي واألزمات السياسية 

المستمرة. وتشير اإلحصاءات إلى أّن 35.1 في المائة فقط من األفراد مشمولون 
بمزّية حماية اجتماعية واحدة على األقل، مقارنة بنسبة تبلغ 46.9 في المائة في 

المتوسط على مستوى العالم.

26.94%

11.8%

1
5

  35.1%

142
عامًا
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الجمهورية العربية السورية لبنان
معدل الفقر

عــدم  معــدالت  فــي  حــادًا  ارتفاعــًا  العربيــة  المنطقــة  شــهدت 
العقــد  خــالل  والسياســي  واالقتصــادي  االجتماعــي  االســتقرار 
المنطقــة  الماضــي. وحتــى قبــل حلــول الجائحــة، كانــت تكتنــف 
شــواغل، بمــا فيهــا نمــّو ضعيــف علــى المــدى الطويــل، ومعــدالت 

بطالــة مرتفعــة بيــن النســاء والشــباب، وإنتاجيــة متدنيــة. كذلــك 
تســبب االحتــالل والصــراع وعــدم االســتقرار السياســي فــي معانــاة 
بشــرية واســعة النطــاق وآثــار اقتصاديــة خطيــرة علــى الطبقــات 

والمتوســطة. الفقيــرة 

ألف. الفقر

فــي  الفقــر  معــدالت  اســتمّرت  الوطنيــة،  الفقــر  خطــوط  حســب 
االرتفــاع خــالل عــام 2021 فــي مختلــف أرجــاء المنطقــة العربيــة. 
وقــد بلغــت نســبة الفقــراء فــي هــذه المنطقــة 26.94 فــي المائــة مــن 
الســكان، فــي ظــّل تفاقــم أزمــة كوفيــد-19 وأوجــه القصــور فــي 
اقتصــادات دول عــّدة، بمــا فيهــا لبنــان )اإلطــار 3.1(، والجمهوريــة 
ذلــك،  ومــع  واليمــن.  الســودان  أقــل  وبدرجــة  الســورية،  العربيــة 
تتبايــن مســتويات الفقــر واتجاهاتــه بشــكل جوهــري بيــن مختلــف 
فــي عــام  الفقــر  الدخــل، ركــد  المتوســطة  البلــدان  البلــدان. ففــي 
نمــّوًا،  البلــدان  أقــّل  وفــي  المائــة.  فــي   18.4 عتبــة  عنــد   2021
ــى  ــة فــي عــام 2020 إل انخفــض معــدل الفقــر مــن 50.83 فــي المائ
40.89 فــي المائــة فــي عــام 2021، كمــا قفــز بشــكل ملحــوظ فــي 
إلــى  المائــة  فــي   23.34 مــن  النزاعــات،  مــن  المتضــررة  البلــدان 

36.16 فــي المائــة، علــى التوالــي.

ــدان التــي تــرزح تحــت الفقــر، حيــث ارتفــع  ــى البل ــان إل وانضــّم لبن
إلــى   2020 عــام  فــي  المائــة  فــي   28.91 مــن  فيــه  الفقــر  معــدل 
73.04 فــي المائــة فــي عــام 2021، والجمهوريــة العربيــة الســورية، 
حيــث ارتفــع معــدل الفقــر فيهــا مــن 11.03 فــي المائــة إلــى 63.24 
المشــهد،  مــن  المقابــل  الطــرف  وفــي  التوالــي.  علــى  المائــة،  فــي 
شــهدت الجزائــر انخفاضــًا فــي معــّدل الفقــر مــن 6.12 فــي المائــة 

إلــى 3.26 فــي المائــة، والمغــرب مــن 7.43 فــي المائــة إلــى 2.65 
فــي المائــة، والعــراق مــن 14.4 فــي المائــة إلــى 12.43 فــي المائــة، 
علــى التوالــي. وتــدّل هــذه األنمــاط علــى أن مجموعــات البلــدان 
 2021-2020 الفتــرة  فــي  التباعــد  مــن  المزيــد  شــهدت  المختــارة 

فيمــا يتعلــق بالحرمــان مــن الدخــل.

فــي  إيجابــّي  بطابــع  و2023   2022 عامــي  توقعــات  تتســم 
معظــم الــدول العربيــة، مــا يشــير إلــى أن معــدل الفقــر اإلقليمــي 
خــالل  المائــة  فــي  و26.23  المائــة  فــي   26.67 إلــى  ســينخفض 
عامــي 2022 و2023، علــى التوالــي. وُيرّجــح أن ينخفــض معــدل 
البلــدان  فــي  المائــة  فــي  و17.31  المائــة  فــي   17.74 إلــى  الفقــر 
و40.16  المائــة  فــي   40.65 وإلــى  الدخــل،  المتوســطة  العربيــة 
فــي المائــة، علــى التوالــي، فــي أقــل البلــدان العربيــة نمــّوًا. وفــي 
البلــدان العربيــة المتضــررة مــن النزاعــات، ُيتوّقــع أن يرتفــع معــدل 
الفقــر مــن 36.16 فــي المائــة إلــى 36.46 فــي المائــة، علــى التوالــي. 
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  األوضــاع  إلــى  االرتفــاع  هــذا  وُيعــزى 
إلــى 65.53 فــي  الســورية، حيــث ُيتوّقــع أن يصــل معــّدل الفقــر 
المائــة فــي عــام 2022، قبــل أن ينكفــئ إلــى 64.62 فــي المائــة فــي 
عــام 2023. وُيذكــر أن هــذه الدولــة هــي البلــد العربــي الوحيــد الــذي 

ُيتوقــع أن يرتفــع فيــه معــّدل الفقــر بيــن عامــي 2021 و2022.

2020
28.91

2021
73.04

2020إلى
11.03

2021
63.24

إلى
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الجدول 3.1 النسبة المقّدرة للفقر 

2010202120222023البلدان

14.4015.1814.7414.31األردن
20.5015.8215.3714.93تونس
6.123.263.042.85الجزائر

47.2039.9939.5839.13جزر القمر
11.0363.2465.5364.62الجمهورية العربية السورية

50.1218.8718.5318.42جيبوتي
44.4532.5232.3431.82السودان
72.7768.9468.4967.96الصومال

14.4012.4312.0611.57العراق
25.7029.3428.4627.69دولة فلسطين

28.9173.0466.3965.79لبنان
25.2028.6227.9027.31مصر

7.432.652.422.20المغرب
39.1628.3227.7227.11موريتانيا

45.7753.1452.7851.17اليمن
24.5526.9426.6726.23البلدان العربية

17.2418.3817.7417.31البلدان العربية المتوسطة الدخل
23.3436.1636.4635.73البلدان العربية المتضررة من النزاعات

50.8340.8940.6540.16أقّل البلدان العربية نموًا

المصدر: توقعات اإلسكوا.
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اإلطار 3.1 تفاقم الفقر في لبنان بجميع المقاييس

تشــير اإلحصــاءات إلــى أن أكثــر مــن 73 فــي المائــة مــن الســكان فــي لبنــان عاشــوا تحــت خــط فقــر الدخــل الوطنــي فــي عــام 2021. ورغــم 
المبــادرات التــي تهــدف إلــى الحــد منــه، ارتفــع معــّدل الفقــر مــن 29 فــي المائــة فــي عــام 2019 إلــى 55 فــي المائــة فــي عــام 2020، وذلــك 
بســبب التراجــع الحــاد فــي النشــاط االقتصــادي، وانخفــاض قيمــة الدخــل والمدخــرات بســبب التضخــم، وضوابــط رأس المــال، ومؤخــرًا 
خفــض الدعــم علــى الســلع األساســية. وُيتوّقــع أن يتراجــع الفقــر بشــكل طفيــف، إلــى أدنــى بقليــل مــن ثلثــي الســكان فــي عامــي 2022 

و2023، مــا لــم يتــم اتخــاذ تدابيــر فاعلــة لمكافحــة الفقــر.

تضّمنــت األزمــات المتزامنــة التــي يعانــي منهــا لبنــان انعــدام االســتقرار السياســي، وارتفــاع معــدالت الجريمــة، ونقــص الســلع الضروريــة، 
والعمــل  والتعليــم  الصحــة  علــى  بهــا  اقترنــت  التــي  والضغــوط  كوفيــد-19  جائحــة  عــن  ناهيــك  والميــاه،  الطاقــة  قطاعــي  فــي  وأزمــة 
والتوظيــف. وقــد أدت هــذه األزمــات مجتمعــة إلــى بــروز جوانــب حرمــان فــي قطاعــات الرعايــة الصحيــة واألدويــة والخدمــات والمرافــق 
العامــة والتعليــم والعمــل واإلســكان واألصــول المنزليــة. ومــن منظــور الفقــر المتعــدد األبعــاد، يمكــن تصنيــف األســر بأنهــا فقيــرة إذا كانــت 
محرومــة مــن واحــد أو أكثــر مــن هــذه الجوانــب، وبأنهــا فــي حالــة فقــر مدقــع إذا كانــت محرومــة مــن جانبيــن أو أكثــر منهــا. وعلــى ســبيل 
المثــال، ال ُتعــّد األســر التــي ال يصلهــا التيــار الكهربائــي مــن هــذا المؤشــر فحســب، بــل يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا تعانــي مــن فقــر متعــدد 

األبعــاد، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت تتمتــع بالقــدرة الماديــة علــى االشــتراك فــي خدمــة المولــدات الكهربائيــة الخاصــة.

تضاعــف معــدل الفقــر المتعــدد األبعــاد فــي لبنــانأ مــن 42 فــي المائــة مــن إجمالــي الســكان فــي عــام 2019 إلــى 82 فــي المائــة فــي عــام 2021، 
مــا أثــر علــى حوالــي 4 مالييــن شــخص أي مــا يــوازي مليــون أســرة. كذلــك أّثــر الفقــر المدقــع متعــدد األبعــاد علــى 40 فــي المائــة مــن الفقــراء 
فــي عــام 2021، أي مــا يعــادل 34 فــي المائــة )1.65 مليــون( مــن الســكان بشــكل عــام. واشــتملت أبعــاد الفقــر األكثــر انتشــارًا علــى الحرمــان 
فــي قطاعــات الرعايــة الصحيــة )مســاهمة بمقــدار 30 فــي المائــة(، والمرافــق العامــة )21 فــي المائــة(، والتوظيــف والدخــل )18 فــي المائــة(، 
والتعليــم )14 فــي المائــة(. وعلــى ســبيل المثــال، تبّيــن أّن 52 فــي المائــة مــن األســر غيــر قــادرة علــى الحصــول علــى األدويــة الالزمــة، و54 
فــي المائــة بــدون كهربــاء، و13 فــي المائــة بــدون فــرص عمــل، وأكثــر مــن 73 فــي المائــة كانــوا يعانــون مــن فقــر الدخــل. وفــي بعــض المناطــق 
اللبنانيــة، بمــا فــي ذلــك عــكار وبعلبك/الهرمــل والنبطيــة، اقتربــت معــدالت الفقــر المدقــع متعــدد األبعــاد مــن 50 فــي المائــة أو تجــاوزت هــذه 

النســبة، متخّطيــة بأشــواط المعــدل الوطنــي البالــغ 34 فــي المائــة.

لقــد أّدى الفشــل فــي معالجــة الفقــر المتعــدد األبعــاد إلــى إلحــاق األذى باألشــخاص الذيــن هــم فقــراء بالفعــل، وكذلــك أولئــك المعرضيــن 
للفقــر، وحتــى أفــراد الطبقــة الوســطى علــى مــدى العاميــن الماضييــن. وتوصــي اإلســكوا باعتمــاد العديــد مــن االســتجابات السياســاتية علــى 

المدييــن القصيــر والمتوســط، بمــا فــي ذلــك:

إنشاء صندوق تضامن وطني كجزء من االستجابة الفورية للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، واألزمة اإلنسانية والفقر على 	 
المدى القصير. ويمكن تمويل هذا الصندوق من مصادر محلية وأجنبية.

وضع خطط لزيادة قدرة التيار الكهربائي، مع العمل على تحديث شبكات النقل والتوزيع وإعادة هيكلة التعرفة بحيث تعكس 	 
التكلفة الحقيقية إلنتاج الطاقة الكهربائية، من أجل ضمان وصول الكهرباء إلى جميع اللبنانيين، وال سيما الفئات الهّشة من بينهم.

وضع خطة إنقاذ وطنية للنهوض بالقطاع الخاص ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لخلق فرص عمل جديدة 	 
 والئقة والحّد من البطالة والوظائف غير الرسمية.

أ. يتألف دليل الفقر المتعدد األبعاد في لبنان من ستة أبعاد و20 مؤشرًا. وُتصنف األسرة بأنها تعيش في فقر متعدد األبعاد إذا كانت محرومة من بعد واحد أو أكثر، 
وفي فقر مدقع متعدد األبعاد إذا كانت محرومة من بعدين أو أكثر. وينطوي كل بعد على عدة مؤشرات.

52%
غير قادرين على الحصول 

على األدوية الالزمة

54%
بدون كهرباء

13%
بدون فرص عمل

73%
يعانون من فقر 

الدخل
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المساواة بين الجنسين باء. 

اســتنادًا إلــى المؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين21، حققــت 
نحــو  المائــة  فــي   0.68 بنســبة  طفيفــًا  تحســنًا  العربيــة  المنطقــة 
المســاواة بيــن الجنســين فــي عــام 2020. ولكــن بالنظر إلــى الفجوة 
المنطقــة  فــإّن  المائــة،  فــي   39.37 تبلــغ  التــي  الكبيــرة  الحاليــة 

العربيــة تحتــاج إلــى 142 ســنة إضافيــة لتحقيــق المســاواة.

بحســب المؤشــر، تضــّم المنطقــة العربيــة أكبــر عــدد مــن البلــدان ذات 
األداء األســوأ. وقــد حّلــت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي المرتبــة 
152 والعــراق فــي المرتبــة 154 واليمــن فــي المرتبــة 155، لُتصّنــف 
ضمــن فئــة الخمســة بلــدان ذات األداء األســوأ فــي المؤشــر. وبقيــت 
ــت فــي المرتبــة 72 ذات األداء  اإلمــارات العربيــة المتحــدة، التــي حّل
األفضــل فــي المنطقــة، مع تحســن ملحــوظ فــي أدائها بنســبة 6.1 في 
المائــة منــذ عــام 2019. واحتلت تونس المرتبــة الثانية إقليميًا، ولكن 
ذلــك لــم ينجــم عــن تحســن فــي أدائهــا بــل بســبب التراجــع فــي نتائــج 
الجزائــر والكويــت وقطــر. وباإلضافة إلــى اإلمارات العربيــة المتحدة، 
ــذي حــّل فــي  ــت فــي المرتبــة 129 واألردن ال وحدهــا مصــر التــي حّل
المرتبــة 131 ولبنــان الــذي حــّل فــي المرتبــة 132، حققــت تحســنًا 
ملحوظــًا فــي ترتيبهــا، رغــم أن نتائجها لم ترتفع إال بشــكل طفيــف22.

الشكل 3.1 نتائج المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين حسب المنطقة، 2020

العالمالنتيجة اإلجمالية
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والمحيط الهادئ
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الذي صّممه المنتدى االقتصادي العالمي 2021.

مالحظة: تم ترجيح درجات المتوسط اإلقليمي حسب عدد السكان باستخدام البيانات السكانية من قاعدة البيانات اإللكترونية لمؤشرات التنمية العالمية 
التابعة للبنك الدولي.

لتحقيق المساواة
تحتاج المنطقة العربية إلى 

142 سنة 
إضافية

تضّم المنطقة العربية 
أكبر عدد من البلدان 

ذات األداء األسوأ
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الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة. 1

لــم يحقــق أي بلد عربي تكافؤًا تاّمًا بين الجنســين في مجال الصحة 
والســالمة، ولكــن معظــم تلــك البلــدان اســتطاعت ســّد مــا ال يقــل عــن 
95 فــي المائــة مــن الفجــوة بيــن الجنســين. وتســّجل المنطقــة العربية 
عــددًا مرتفعــًا مــن الزيجــات المبكــرة للفتيــات دون ســن 18، وتشــتمل 

علــى حوالــي 25 فــي المائــة مــن إجمالــي حــاالت تشــويه األعضــاء 
التناســلية األنثويــة فــي جميــع أنحــاء العالــم23. وقد فرضــت الجائحة 
تحديــات جديــدة، إذ واجهــت نســاء وفتيــات كثيــرات عقبــات فــي 

الوصــول إلــى المــوارد الصحيــة منــذ بــدء عمليــات اإلغــالق.

الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم. 2

تقتــرب األردن والبحريــن وقطــر والكويــت مــن ســد الفجــوة بيــن 
الجنســين فــي التحصيــل العلمــي. وفــي المقابــل، تظــّل موريتانيــا 
العــراق  وال ســيما  النزاعــات،  مــن  المتضــررة  البلــدان  وبعــض 
واليمــن، بعيــدة عــن تحقيــق أي تقــدم فــي مجــال المســاواة بيــن 
ثقافيــة  عقبــات  البلــدان  هــذه  وتواجــه  التعليــم.  فــي  الجنســين 

وأوضاعــًا إنســانية قــد تــؤدي إلــى توســيع الفجــوات وعكــس مســار 
التقــدم. وتســّجل األميــة بيــن النســاء فــي اليمــن نســبة أعلــى مــن 
أي دولــة أخــرى فــي المنطقــة. فبــداًل مــن الذهــاب إلــى المدرســة، 
ُتدفــع العديــد مــن الفتيــات إلــى الــزواج المبكــر، مــا يشــّكل انتهــاكًا 

لحقوقهــن يحرمهــن مــن التعليــم ويضعهــن فــي دائــرة الفقــر.

التمييز بين الجنسين في سوق العمل. 3

ال ينعكــس التقــّدم فــي ســّد الفجــوة بيــن الجنســين فــي التعليــم فــي 
المنطقــة العربيــة زيــادًة فــي فــرص العمــل أو تقديمــًا لفــرص عمــل 
أفضــل للنســاء. وال تــزال أســواق العمــل تتســم بالتمييــز المؤسســي 
ضــّد المــرأة، بصرف النظر عن المســتوى التعليمي الــذي وصلت إليه. 
وُيعــّد انعــدام الوصــول إلــى األصــول الماليــة، بمــا فــي ذلك الحســابات 
المصرفيــة، والفجــوة الواســعة بين الجنســين فــي الدخل، مــن القيود 

األخــرى التــي تحــد مــن الفــرص االقتصاديــة للمــرأة.

فــي   70.7 بنســبة  العاملــة  القــوى  فــي  الرجــال  ُقــّدرت مشــاركة 
المائــة فــي عــام 2021، أي أدنــى قليــاًل مــن المتوســط العالمــي 
الــذي يبلــغ 72.14 فــي المائــة. ومــع ذلــك، فــإن معــدل مشــاركة 
األدنــى  يعــّد  العربيــة  المنطقــة  فــي  العاملــة  القــوى  فــي  المــرأة 
فــي العالــم، حيــث يبلــغ 19.9 فــي المائــة )الشــكل 3.2(، مقارنــة 
األردن  وفــي  المائــة.  فــي   46.1 البالــغ  العالمــي  بالمتوســط 
القــوى  فــي  اإلنــاث  نســبة مشــاركة  تنخفــض  والجزائــر ومصــر، 
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واليمــن،  العــراق  وفــي  المائــة.  فــي   20 مــن  أقــل  إلــى  العاملــة 
المائــة. فــي   10 مــن  أقــل  إلــى  المعــدل  هــذا  ينخفــض 

وباإلضافــة إلــى معــدالت المشــاركة المنخفضــة فــي قــوة العمــل، 
ــغ معــدل  ــة. وقــد بل ــى مــن مخاطــر البطال تواجــه النســاء نســبًا أعل
بطالــة النســاء 21.7 فــي المائــة فــي عــام 2021، وهــي أعلــى نســبة 
فــي العالــم، وتتجــاوز كثيــرًا المتوســط العالمــي البالــغ 6.36 فــي 

المائــة )الشــكل 3.3(.

فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، تكســب النســاء فــي المتوســط 
ســبيل  وعلــى  المائــة.  فــي   25 بنســبة  الرجــال  يكســبه  ممــا  أقــل 
المثــال، تكســب النســاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية أقــل ممــا 
يكســبه الرجــال بنســبة 24 فــي المائــة؛ وفــي مصــر 22 فــي المائــة؛ 
التــي  الثقافيــة  الحواجــز  وتتضّمــن  المائــة.  فــي   7 اليمــن  وفــي 
تتــزوج  إذ  المبكــر،  الــزواج  للمــرأة  االقتصاديــة  الفــرص  تقّلــص 

واحــدة مــن كل خمــس فتيــات فــي المنطقــة قبــل ســن 18 24.

الشكل 3.2 معدالت مشاركة الرجال والنساء في القوى العاملة، حسب المتوسطات اإلقليمية، 2021
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المصدر: التقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدولية، تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

الشكل 3.3 معدالت بطالة النساء والرجال، حسب المتوسطات اإلقليمية، 2021
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المصدر: التقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدولية، تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
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المشاركة السياسية للمرأة. 4

ال تــزال مشــاركة المــرأة فــي السياســة هامشــية، وذلــك رغــم أّن 
النســبة المئويــة للنســاء فــي البرلمانــات العربيــة ارتفعــت خــالل 
العقــد الماضــي. وفــي عــام 2021، تــم تعييــن رئيســة للــوزراء فــي 
ــًا كهــذا فــي المنطقــة. ومــع  ــوأ منصب تونــس، وهــي أول امــرأة تتب
ــم،  ــر التمكيــن السياســي للمــرأة هــو األضعــف فــي العال ــك، يعتب ذل
مــن  فقــط  المائــة  فــي   10 حوالــي  ســّد  المنطقــة  اســتطاعت  إذ 
الفجــوة بيــن الجنســين فــي هــذا المجــال. وتشــّكل النســاء حوالــي 
مــن  أقــّل  أي  المنطقــة،  فــي  البرلمانييــن  مــن  المائــة  فــي   19.45

المتوســط العالمــي البالــغ 25.5 فــي المائــة. وقــد ارتفــع المتوّســط 
 .2020 عــام  منــذ  المائــة  فــي   0.75 بنســبة  الصلــة  ذو  اإلقليمــي 
وفــي 11 دولــة عربيــة، ال يتجــاوز تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان 20 
فــي المائــة، بينمــا يبلــغ أقــل مــن 5 فــي المائــة فــي 4 بلــدان عربيــة 
أخــرى. وتحــّد مــن مشــاركة المــرأة فــي العمــل السياســي عوامــل 
عــّدة، مثــل الحواجــز االجتماعيــة والثقافيــة، واألدوار المراعيــة 
التــي  السياســي  المشــهد  وتصــّورات  الجنســين،  بيــن  للفــوارق 

تشــّكك فــي الكفــاءة السياســية للمــرأة.

الجدول 3.2 المرأة في البرلمانات الوطنية

البلدان

اعتبارًا من حزيران/يونيو 2021اعتبارًا من شباط/فبراير 2019
مجلس النواب أو المجلس التشريعي الواحدمجلس النواب أو المجلس التشريعي الواحد
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1301511.54تشرين الثاني/نوفمبر 1302015.382020أيلول/سبتمبر 2016األردنأ
اإلمارات 

العربية المتحدة
402050تشرين األول/أكتوبر 40922.52019تشرين األول/أكتوبر 2015

40615تشرين الثاني/نوفمبر 406152018كانون األول/ديسمبر 2018البحرين
2175726.27تشرين األول/أكتوبر 2177835.92019تشرين األول/أكتوبر 2014تونسأ
46212025.97أيار/مايو 46211925.762017حزيران/يونيو 2017الجزائرأ

24416.67كانون الثاني/يناير 3326.062020كانون الثاني/يناير 2015جزر القمر
الجمهورية 

العربية السورية
2502811.2تموز/يوليو 2503313.202020نيسان/أبريل 2016

651726.15شباط/فبراير 651726.152018شباط/فبراير 2018جيبوتيأ
----48113327.70نيسان/أبريل 2015السودانأ

3298726.44أيار/مايو 3298325.222018أيار/مايو 2018العراقأ
8622.33تشرين األول/أكتوبر 8511.182019تشرين األول/أكتوبر 2015ُعمان

--------دولة فلسطين
4149.76حزيران/يونيو 4149.762016حزيران/يونيو 2016قطر

6511.54كانون األول/ديسمبر 6534.612020تشرين الثاني/نوفمبر 2016الكويت
12864.69أيار/مايو 12864.692018أيار/مايو 2018لبنان
1883015.96حزيران/يونيو 1883015.962014حزيران/يونيو 2014ليبيا
59116227.41تشرين األول/أكتوبر 5968914.932020تشرين األول/أكتوبر 2015مصر

3958120.51تشرين األول/أكتوبر 3958120.512016تشرين األول/أكتوبر 2016المغربأ
المملكة العربية 

السعودية
1513019.87تشرين األول/أكتوبر 1513019.872020كانون األول/ديسمبر 2016

1533120.3أيلول/سبتمبر 1533120.302018أيلول/سبتمبر 2018موريتانيا
30110.3نيسان/أبريل 30110.302003نيسان/أبريل 2003اليمن

المصدر: قاعدة بيانات االتحاد البرلماني الدولي، 2021.
أ. تشير إلى البلدان التي تحّدد كوتا في النظام االنتخابي تخصص من خاللها عددًا من المقاعد للنساء في البرلمان.
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3. التطورات االجتماعية والقوى المحّركة للنوع االجتماعي

البلــدان  ترتيــب  تغييــر  إلــى  األخيــرة  االنتخابــات  نتائــج  أّدت 
للمــرأة. ونجــم عــن االنتخابــات  مــن حيــث المشــاركة السياســية 
مــن  البرلمــان  فــي  النســاء  عــدد  تراجــع  تونــس  فــي  البرلمانيــة 
35.94 فــي المائــة إلــى 24.8 فــي المائــة، حتــى رغــم إجــراء تعديــل 
للنســاء.  )كوتــا(  المقاعــد  مــن  محــددة  حّصــة  يكــّرس  دســتوري 
وبلغــت نســبة المرشــحات إلــى انتخابــات 2019 النيابيــة التونســية 
ــي عــدد المرشــحين25. وبحســب  ــة فقــط مــن إجمال 14.5 فــي المائ
نتائــج االنتخابــات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ارتفعــت نســبة 
النســاء فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن 22.5 فــي المائــة إلــى 
رئاســي يحــدد حصــة جديــدة  قــرار  بعــد صــدور  المائــة  فــي   50

مصــر  فــي   2020 عــام  انتخابــات  ورفعــت  البرلمــان.  فــي  للمــرأة 
عــدد البرلمانيــات مــن 89 إلــى 162، مــا أدى إلــى رفــع حصتهــن مــن 
المقاعــد البرلمانيــة إلــى 27.41 فــي المائــة. وبذلــك حّلــت مصــر فــي 
المرتبــة الثانيــة مــن حيــث حجــم التمثيــل السياســي للمــرأة فــي 
المنطقــة بعــد اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ولــم تســفر انتخابــات 
 2020 لعــام  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الشــورى  مجلــس 
النســاء  تشــغلها  التــي  الثالثيــن  المقاعــد  فــي  تغييــرات  أّي  عــن 
فيــه؛ وبذلــك تحافــظ حصتهــن علــى حجمهــا أي 19.9 فــي المائــة. 
ويحتــل اليمــن أدنــى مرتبــة فــي المنطقــة علــى هــذا الصعيــد، إذ 

تغيــب المــرأة تمامــًا عــن الحيــاة السياســية.

جيم. القوى المحّركة لسوق العمل

رّبمــا تكــون الجائحــة قــد غّيــرت أنمــاط ســوق العمــل بشــكل دائــم. 
ــي  وقــد أعــاد العمــل عــن ُبعــد والتجــارة اإللكترونيــة والنظــام اآلل
وبالتــوازي،  العمــل.  أســاليب  صياغــة  اإلغــالق،  عمليــات  خــالل 
تشــير منظمــة العمــل الدوليــة إلــى أّن 3.5 فــي المائــة مــن ســاعات 
العمــل ُفِقــدت فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي عــام 2021. وتتّســم 
العربيــة،  المنطقــة  فــي  ســوءًا  أكثــر  بأنهــا  الصلــة  ذات  العواقــب 
حيــث بلــغ المعــّدل 4.5 فــي المائــة أو حوالــي 6.4 مليــون ســاعة 
تكّبــدت   ،2020 عــام  وفــي  المجمــوع26.  فــي  فقدهــا  تــم  عمــل 
مثــل  اإلغــالق،  عمليــات  أثنــاء  للخطــر  المعرضــة  القطاعــات 

الخدمــات واإلســكان، أكبــر حصــة مــن خســائر التوظيــف. ونجــم 
قســم كبيــر مــن خســائر التوظيــف فــي عــام 2021 عــن ارتفــاع فــي 
انعــدام النشــاط )أو الخمــول( وليــس عــن ارتفــاع فــي معــدالت 
المنطقــة، حيــث  فــي  الخمــول  معــدل  وارتفــع  الصرفــة.  البطالــة 
انخفــض إجمالــي مشــاركة القــوى العاملــة مــن 47.8 فــي المائــة 
ويــدّل   .2021 عــام  فــي  المائــة  فــي   46.9 إلــى   2019 عــام  فــي 
هــذا االنخفــاض علــى كيفيــة دفــع أزمــة كوفيــد-19 األفــراد إلــى 
الخــروج مــن ســوق العمــل، بالتــوازي مــع انخفــاض معــدل البطالــة 

بنســبة 0.7 فــي المائــة.

مشاركة القوى العاملة. 1

ينجــم معــّدل المشــاركة المنخفضــة للقــوى العاملــة فــي المنطقــة 
وقــد  للمــرأة.  المحــدودة  المشــاركة  عــن  رئيســي  بشــكل  العربيــة 
يظــل هــذا المعــدل منخفضــًا أو حتــى قــد يتدّنــى أكثــر نظــرًا لهجــرة 
محتملــة فــي أوســاط الّنخــب الشــابة، إذ يــدرس 42 فــي المائــة مــن 

الشــباب بجــّد خيــار الهجــرة إلــى بلــد آخــر. ويســعى 15 فــي المائــة 
منهــم فــي المتوّســط إلــى الهجــرة الفعليــة. وتتــراوح هــذه النســبة 
ــة فقــط  ــان و13 فــي المائ ــة مــن الشــباب فــي لبن بيــن 77 فــي المائ

ــدان مجلــس التعــاون الخليجــي27. فــي بل

البطالة. 2

المنطقــة  فــي  اإلجمالــي  البطالــة  معــّدل  حافــظ   ،2021 عــام  فــي 
العربيــة علــى موقــع الصــدارة بيــن مثالئــه فــي العالــم، إذ بلــغ 12.5 
فــي المائــة28. وتتوقــع الترجيحــات بــأن ينخفــض هــذا المعدل بشــكل 
طفيــف إلــى 12.3 فــي المائــة فــي عــام 2022، و12.1 فــي المائــة فــي 
عــام 2023 )الجــدول 3.3(، ولكــن هــذا االنخفــاض سيشــّكل فقــط 

نتيجــة لالنتعــاش االقتصــادي بعــد الجائحــة. وال ُيعــد تحّســنًا عــودة 
هــذا المعــدل إلــى المســتوى المثيــر للقلــق الــذي ظــّل يّتســم بــه ألكثــر 
 مــن عقــد مــن الزمــن. وُيتوّقــع أن تظــل معــدالت البطالــة مرتفعــة 
فــي العديــد مــن البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات وأقــل البلــدان نمــّوًا، 
وكذلــك فــي البلــدان التــي تواجــه أزمــات سياســية واقتصاديــة مثــل 
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تونــس ولبنــان. وقــد يؤثــر تفّشــي متحــّور أوميكــرون الجديــد علــى 
توقعــات النمــّو ويرفــع معــدالت البطالــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
العربيــة. وعليــه، يتوقــع أن يرتفــع معــدل البطالــة بنســبة 13.3 فــي 

ــة فــي 2023. ــة فــي عــام 2022 و13.7 فــي المائ المائ

وفــي تونــس، تشــير التقديــرات إلــى أن معــّدل البطالــة ســينخفض 
قليــاًل إلــى 17.9 فــي المائــة فــي عــام 2021، و17.2 فــي المائــة فــي 
عــام 2022 )وبنســبة 18.9 فــي المائــة فــي عــام 2022، بســبب تفّشــي 
متحــّور أوميكــرون الجديد(. وقد تؤدي األزمة السياســية المســتمرة 
هنــاك إلــى إبطــاء وتيــرة التعافــي عــن التحّســن الــذي بلــغ 3.1 فــي 
ــب عمليــة إرجــاع الرقــم إلــى المعــّدل  المائــة أثنــاء الجائحــة، مــا ُيصعِّ

األدنــى الــذي كان ســائدًا بالفعــل قبــل جائحــة كوفيــد-19.

وفــي لبنــان، ُيتوّقــع أن يرتفــع معــّدل البطالــة التقديــري مــن 37.9 في 
المائــة فــي عــام 2020 إلــى 43.5 فــي المائة في عــام 2021، لينخفض 
بعدئــذ إلــى 28 فــي المائــة فــي عــام 2023. وتعــّد هــذه المعــدالت 
مرتفعــة للغايــة. وُيذكــر أّنــه قبــل الجائحــة وغيرهــا مــن األزمــات 
األخيــرة، لــم يتجــاوز معــدل البطالــة 12 فــي المائــة علــى امتــداد 
عقــد مــن الزمــن. وفــي عــام 2020، تقلصــت فئــة األفــراد ذوي الدخــل 
المتوســط مــن 57 إلــى 40 فــي المائــة، وتراجــع نمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي بنســبة 37.1 فــي المائــة، ووصــل انخفــاض قيمــة العملــة 
إلــى 129 فــي المائــة29. وُيرّجــح أن تــؤدي هــذه العوامــل، بالتــوازي 
مــع األزمــة السياســية والحــرب الســورية وأزمة الالجئين إلــى ارتفاع 

معــدالت البطالــة وزيــادة حجــم القطــاع غيــر الرســمي.

تســّجل  أن  ُيتوّقــع  النزاعــات،  مــن  المتضــررة  البلــدان  بيــن  مــن 
الجمهوريــة العربيــة الســورية أعلــى معــدل للبطالــة فــي عــام 2021، 
الــذي ُيفتــرض أن يصــل إلــى 11.7 فــي المائــة، وأن يرتفــع بعدئــذ إلــى 
14.1 فــي المائــة فــي عــام 2023، وهــو المســتوى الــذي كان عليــه قبل 
حلــول الجائحــة )وبنســبة 15.2 فــي المائــة فــي عــام 2023، بســبب 
تفّشــي متحــّور أوميكــرون الجديــد(. وقــد أدت التداعيــات الناجمــة 
عــن النزاعــات إلــى تراجــع حصــة المؤسســات الكبيــرة فــي القطــاع 
المائــة  فــي  إلــى 16  عــام 2009  فــي  المائــة  فــي  مــن 24  الخــاص 
فــي عــام 2017، كمــا أدت إلــى زيــادة هائلــة فــي حصــة المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي القطــاع غيــر الرســمي30. وتبــّوأت 
الجمهوريــة العربيــة الســورية المرتبــة 143 من بين 190 دولة حســب 
مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال الذي يصــدره البنــك الدولي. 
ويســتند هــذا التصنيــف فقــط إلى بيانــات مــن المناطق التي تســيطر 
عليهــا الحكومــة فــي ســوريا، حيــث خســرت الشــركات عــددًا مــن 
موظفيهــا وعانــت مــن أضــرار ماديــة، كمــا أنهــا تــرزح تحــت وطــأة 
أن  الماليــة31. وال شــّك  الخدمــات  ونقــص  التحتيــة  البنيــة  ضعــف 
األضــرار التــي لحقت بــرأس المــال المــادي وضعــف األداء االقتصادي 
وتعاظــم العجــز التجــاري وهــروب رأس المــال والنــزوح الخارجــي 

والعقوبــات االقتصاديــة، تمّثــل جميعــًا تحديــات هائلــة لالقتصــاد 
الســوري خــالل عامــي 2020 و2021. وُيرّجــح أن ترتفــع معــدالت 

البطالــة فــي العاميــن المقبليــن، وال ســيما بيــن الشــباب.

فــي األردن، أّدت الصدمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن الجائحــة إلــى 
وضــع اقتصــادي هــّش. وقــد وصــل معــدل البطالــة، الــذي ارتفــع خــالل 
الســنوات الســت الماضيــة، إلــى ذروة جديــدة فــي عــام 2020. وقــد 
تراجــع هــذا المعــدل بشــكل طفيــف بنســبة 1.6 فــي المائــة ليبلــغ 25 
فــي المائــة فــي عــام 2021، وُيتوّقــع أن ينخفــض إلــى 20.6 فــي المائة 
فــي عــام 2023 )وُيتوّقــع أن يرتفــع إلــى 23.3 فــي المائــة فــي عــام 
2023، بســبب تفّشــي متحــّور أوميكــرون الجديد(. وتســّجل معدالت 
البطالــة فــي األردن نســبًا مرتفعــة جــّدًا، وال ســيما بيــن الشــباب؛ وتعــّد 
هــذه المعــدالت مــن األعلــى بيــن مثيالتهــا فــي جميــع البلــدان العربيــة 
المتوســطة الدخــل. ويشــّكل االنخفاض الملحــوظ في معــدل البطالة 
نتيجــة للتدابيــر الحكوميــة لدعــم االقتصــاد، بمــا فيهــا برنامجــان 
للحماية االجتماعية. ولعبت القروض الميســرة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة دورًا حاســمًا فــي مســاعي االحتفــاظ بالعّمــال. وتشــمل 
الضرائــب ودعــم  دفــع  فــي  المرونــة  الصلــة  األخــرى ذات  التدابيــر 

العمــال فــي القطــاع غيــر الرســمّي واألســر مــن الفئــات الضعيفــة.

مــع بدايــة الجائحــة، أعلنــت وزارة الشــغل واإلدمــاج المهنــي فــي 
المغــرب أن آالف الشــركات توّقفــت عــن العمــل، مــا أّدى إلــى تســريح 
آالف العمــال أو تحّولهــم إلــى الخمــول. كذلــك شــهد معــدل البطالــة 
زيــادة حــادة، حيــث ارتفــع إلــى 11.9 فــي المائــة فــي عــام 2020 
ــك بعــد أكثــر مــن عقــد مــن اســتقرار ســوق العمــل. ومــن المقــدر  وذل
أن يحافــظ هــذا المعــّدل علــى نســبة 11 فــي المائــة بيــن عامــي 2021 

لبنان
ُيتوّقع أن يرتفع معّدل البطالة 

التقديري من

لينخفض بعدئذ إلى 28% 

في عام 2023
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3. التطورات االجتماعية والقوى المحّركة للنوع االجتماعي

ــة فــي  ــى 10.3 فــي المائ ــذ بشــكل طفيــف إل و2022، لينخفــض بعدئ
عــام 2023 )وبنســبة 11.6 فــي المائــة خــالل عامــي 2022 و2023، 
بســبب تفّشــي متحّور أوميكــرون الجديــد(. ومن أجــل التخفيف من 
الصدمــات االقتصاديــة الضــاّرة فــي ســوق العمــل، أطلقــت الحكومــة 
المغربيــة سلســلة مــن المبــادرات لدعــم األســر والمؤسســات الضعيفــة 
مــن خــالل مزيــج مــن القــروض وخطــط الســداد وأشــكال أخــرى مــن 
المســاعدات. ويشــتمل قســم مــن خطــة اإلنعــاش االقتصــادي علــى 
تدابيــر األمــان االجتماعــي، ال ســيما فــي قطــاع الســياحة، للتخفيــف 

مــن الصدمــات التــي يتحملهــا العمــال األكثــر تضــّررًا مــن األزمــة.

وشــهدت قطــر، التــي ُتعــرف بتدّنــي معــدل البطالــة فيهــا، تذبذبــًا 
هــذا  أن  إلــى  التقديــرات  الجائحــة. وتشــير  أزمــة  بســبب  طفيفــًا 

 0.2 إلــى   2021 عــام  فــي  المائــة  فــي   0.1 مــن  ســيرتفع  المعــدل 
فــي المائــة فــي عــام 2023. وقــد اتخــذت قطــر إجــراءات كثيــرة 
وســّنت عــّدة قوانيــن لدعــم االنتقــال إلــى قــوة عاملــة أكثــر مهــارة 
ــذي يعــّد هدفــًا رئيســّيًا مــن أهــداف رؤيتهــا الوطنيــة  وإنتاجيــة، ال
شــرط  إلغــاء  المطلوبــة  الكبيــرة  التغييــرات  وتشــتمل   .2030
التوظيــف  جهــة  مــن  ترخيــص  علــى  المقيميــن  العمــال  حصــول 
أّول  قطــر  أصبحــت  كذلــك  آخــر.  عمــل  إلــى  لالنتقــال  )الكفيــل( 
دولــة فــي المنطقــة تقــّر حــّدًا أدنــى موّحــدًا ألجــور جميــع العمــال 
المقيميــن فيهــا. وأدت هــذه القوانيــن الجديــدة، بالتــوازي مــع إلغــاء 
متطلبــات تصاريــح مغــادرة البــالد فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، 
إلــى تفكيــك نظــام الكفالــة بشــكل فعــال، كما يمكــن اعتبارهــا بمثابة 

بدايــة حقبــة جديــدة لســوق العمــل فــي قطــر.

الجدول 3.3 معدل البطالة المتوّقع حسب اإلسكوا خالل الفترة 2023-2021

202120222023

12.512.312.1مجموع البلدان العربية
1.71.71.7اإلمارات العربية المتحدة

1.91.00.3البحرين
4.65.76.7ُعمان
0.10.10.2قطر

1.92.53.0الكويت
12.311.510.9المملكة العربية السعودية

7.16.86.6بلدان مجلس التعاون الخليجي
25.021.920.6األردن
17.917.216.6تونس
17.418.819.8الجزائر

43.532.015.7لبنان
7.36.96.7مصر

11.010.710.2المغرب
12.712.111.5البلدان العربية المتوسطة الدخل

11.713.414.0الجمهورية العربية السورية
19.420.321.0العراق

26.226.526.9دولة فلسطين
18.518.117.7ليبيا

12.511.911.6اليمن
16.216.716.9البلدان المتضررة من النزاعات

6.977.1جزر القمر
25.925.925.8جيبوتي

16.416.617.1السودان
1312.812.7الصومال
9.8109.9موريتانيا

15.315.415.7أقّل البلدان العربية نموًا

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية.
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التعليم دال. 

قبــل الجائحــة، بلــغ عــدد األطفــال غيــر المســّجلين فــي المــدارس فــي 
ــًا32. وبينمــا تصغــر الفجــوة بيــن  المنطقــة العربيــة أكثــر مــن 16 مليون
الجنســين فــي مجــال التحصيــل العلمــي، ال تــزال هنــاك عــّدة تحديات 
تتعلــق بعــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد التعليميــة وأوجــه 
القصــور فــي البنيــة التحتيــة، وضعــف جــودة التدريــس، وأســاليب 
تعلــم وتدريــس باليــة33. وقــد ارتفــع عــدد األطفــال غيــر المســّجلين 
فــي المــدارس بشــكل ملحــوظ بســبب النزاعــات، كمــا ظهــر جيــل مــن 
الالجئيــن والنازحين داخليــًا الذين يعجزون عن الوصول إلى التعليم 
ألســباب منهــا التمييــز وفقــدان الوثائــق الرســمية التــي تعــّرف عنهــم.

إّن واحــدًا مــن كل خمســة أطفــال ومراهقيــن وشــباب فــي المنطقــة 
العربيــة غيــر مســّجل فــي المدرســة. وعــالوة علــى ذلــك، تبــرز فجــوة 
كبيــرة ذات صلــة بالنــوع االجتماعــي لألطفــال غيــر المســّجلين فــي 
المــدارس، إذ تشــير اإلحصــاءات إلــى أن الفتيــات اللواتــي ال ُيتوّقــع 
قــّط أن يلتحقــن بالمــدارس يشــّكلن مــا يصــل إلــى 50 فــي المائــة 
مــن الفتيــات غيــر المســّجالت فــي المــدارس، مقارنــة بنســبة 28 فــي 
المائــة بيــن الفتيــان34. كذلــك فــإّن البلــدان التــي لديهــا أعلــى معــدالت 
لألطفــال غيــر المســّجلين فــي المدرســة تصّنــف غالبــًا بأنهــا مــن بيــن 
أفقــر البلــدان، مثــل جيبوتــي التــي تبلــغ فيهــا تلــك المعــدالت 41 فــي 

المائــة والســودان 44 فــي المائــة35.

وبحســب تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة، بلــغ عــدد الشــباب العــرب 
غيــر الملتحقيــن بالتعليــم أو التوظيــف أو التدريــب قبــل الجائحــة، 
حوالــي 21.7 مليــون شــاب عربــي، أو 29.7 فــي المائــة مــن األفــراد 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــًا. ويشــتمل هــذا الرقــم 
علــى 15.1 مليــون شــابة و6.6 مليــون شــاب. وتــؤدي هــذه النتائــج 
إلــى مفاقمــة التحديــات أمــام الشــباب العــرب فيمــا يتعلــق باالنخراط 
فــي ســوق العمــل، حيــث تشــكل العوائــق الهيكليــة بالفعــل عائقــًا أمام 
الحصــول علــى عمــل الئــق. وُيعــّد معــّدل بطالــة الشــباب فــي المنطقــة 
العربيــة األعلــى فــي العالــم، وهو أعلى بين الشــابات مقارنة بالشــبان.

تســببت الجائحــة فــي أزمــة تعليــم عالميــة أّثــرت علــى أعــداد كبيــرة 
ــى  ــي نصــف الطــالب عل مــن المتعلميــن والمدّرســين؛ وال يــزال حوال
مســتوى العالــم يعانــون مــن اآلثــار الســلبية لإلغالقــات الكليــة أو 
إلــى أن  للمــدارس فــي عــام 2020. وتشــير اإلحصــاءات  الجزئيــة 
هنــاك 100 مليــون طفــل حــول العالــم يفتقــرون إلــى مهــارات القــراءة 
األساســية، مــا يمّثــل تحدّيــًا حقيقّيــًا أمــام قطــاع التعليــم فــي الكثيــر 
مــن البلــدان36. ويتعــرض أكثــر مــن مليــار طفــل لخطــر عــدم اســتيفاء 
المــدارس  التعّلــم بســبب موجــة إغالقــات  لمهــارات  األدنــى  الحــد 

المرتبطــة بالجائحــة37.

أّثــرت الجائحــة بشــكل ســلبي للغايــة علــى التعليــم فــي المنطقــة 
العربية. وقد شــهدت المدارس في معظم البلدان العربية 40 أســبوعًا 
أو أكثــر مــن اإلغــالق الكّلــي. وأعطــت ثالثــة بلــدان عربيــة فقــط، وهــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والمغــرب، أولويــة قصــوى لتلقيــح 
الُمدّرســين38. وبينمــا اعتمــد العديــد مــن البلــدان التعلــم عــن بعــد َعِقب 
إغــالق المــدارس، يقــّدر أن حوالــي 100 مليــون طفــل فــي المنطقــة 

العربيــة كانــوا غيــر مســّجلين فــي المــدارس مــع بدايــة الجائحــة39.

إلــى  اإلنترنــت  عبــر  والتعلــم  المنزلــي  التعليــم  إلــى  االنتقــال  أدى 
تفاوتــات جديــدة نظــرًا إلى تباين القــدرة في الوصول إلــى اإلنترنت. 
ــون  وقــد واجــه الطــالب مــن األســر ذات الدخــل المنخفــض والالجئ
وال ســيما التلميــذات، تحديــات كثيــرة للوصــول إلــى تعليــم نوعــّي، 
حتــى رغــم أن هــذه الفئــات كانــت تعانــي أصــاًل مــن معــدالت تســّرب 
أعلــى مقارنــة بالفئــات األخــرى40. وُيرّجــح أن تتســع الفجــوة فــي 
التعليــم النوعي بين البلــدان ذات الدخــل المرتفع وأقّل البلــدان نموًا.

بإمكانيــة  يتمتعــون  ال  الذيــن  األفــراد  عــدد  بلــغ  الجائحــة،  قبــل 
الوصــول إلــى اإلنترنــت فــي المنطقــة العربيــة حوالــي 350 مليــون 
شــخص. وبلغــت نســبة األســر التــي لديهــا اتصــال بشــبكة اإلنترنــت 
فــي المنــزل 58.9 فــي المائــة فقــط، بينمــا توّفــر لــدى 52.8 فــي 
المائــة مــن األســر فقــط جهــاز كمبيوتــر منزلــي41. وتتفــاوت هــذه 
األرقــام كثيــرًا بيــن المجموعــات الســكانية. وفــي المتوســط، يتمتــع 
38.4 فــي المائــة فقــط مــن األســر الريفيــة بإمكانيــة الوصــول إلــى 
اإلنترنــت، فــي مقابــل 74 فــي المائــة مــن األســر فــي المــدن. وفــي 
أوســاط النســاء، يتمتــع 47.3 فــي المائــة منهــن بإمكانيــة الوصــول 

ــة مــن الرجــال. ــى اإلنترنــت فــي مقابــل 61.3 فــي المائ إل

إمكانية الوصول 
إلى اإلنترنت 

38.4%
من األسر الريفية

 74%
من األسر في المدن
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3. التطورات االجتماعية والقوى المحّركة للنوع االجتماعي

باإلنترنــت.  اتصــال  لديهــم  الذيــن  األفــراد  نســب  كثيــرًا  وتتبايــن 
النســبة  هــذه  تتجــاوز  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  بلــدان  ففــي 
اإلمــارات  فــي  تقريبــًا  المائــة  فــي  المائــة وتالمــس 100  فــي   90

العربيــة المتحــدة والبحريــن وقطــر. وفــي معظــم البلــدان العربيــة 
األقــل نمــّوًا، تقــّل هــذه النســبة عــن 30 فــي المائــة، بينمــا تبلــغ فــي 

الصومــال 2 فــي المائــة فقــط.

هاء. الحماية االجتماعية

فــي العقــود األخيرة، عانــت أنظمة الحمايــة االجتماعية في المنطقة 
ــى الحــد مــن فوائدهــا  العربيــة مــن أوجــه قصــور شــديدة، مــا أّدى إل
المحتملــة. ورغــم أن نســبة كبيرة مــن البلدان أنشــأت خططًا للضمان 
االجتماعــي، إال أن تغطيــة هــذه الخطــط وفعاليتهــا تظــل محــدودة. 
ولطالمــا اعتمــدت البلــدان العربيــة علــى اإلعانــات والتوظيــف فــي 
القطــاع العــام كأســاس ألنظمــة الحمايــة االجتماعيــة42. وتتضّمــن 
أبــرز التحديــات أمــام الحمايــة االجتماعيــة محدوديــة الحيــز المالــي 

واألزمــات السياســية المســتمّرة.

وتتضّمــن معظــم أنظمــة التأميــن االجتماعــي خططــًا لكبــار الســن 
وذوي اإلعاقــة والناجيــن مــن األزمــات، كمــا تهــدف إلــى الحمايــة مــن 
إصابــات العمــل43. وتقــدم بعــض البلــدان العربيــة إعانــات األمومــة 
أو  مجانيــة  صحيــة  رعايــة  اآلخــر  بعضهــا  يقــدم  بينمــا  والبطالــة، 
منخفضــة التكلفــة، علمــًا أن التأميــن الصحــي يلعــب دورًا بــارزًا فــي 

معظــم هــذه البلــدان44.

 )SSI( الضمــان االجتماعــي  عــن  بيانــات االستفســار  لقاعــدة  وفقــًا 
التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة )الجــدول 3.4(، فــإن أكثــر المزايــا 
االجتماعيــة شــيوعًا هــي تلــك المتعلقــة بتغطيــة الموظفيــن فــي 
حــاالت إصابــة العمــل. وتصــل هذه التغطيــة إلــى 46.2 فــي المائة من 
الســكان فــي المنطقــة العربيــة، وهــي المزّيــة الوحيــدة التــي تتجــاوز 
تغطيتهــا المتوســط العالمــي البالــغ 35.6 فــي المائــة. وتســّجل بقيــة 
الخطــط االجتماعيــة معــّدالت أقــل مــن المتوســطات العالميــة، حيــث 

يتلقــى 37.2 فــي المائــة فقــط مــن األفــراد فــوق ســن التقاعــد معاشــًا 
تقاعديــًا فــي مقابــل 77.5 فــي المائــة علــى مســتوى العالــم. ويحصــل 
فــي  الشــديدة  اإلعاقــات  ذوي  األفــراد  مــن  فقــط  المائــة  فــي   15

ــم. المنطقــة مزايــا فــي مقابــل 33.3 فــي المائــة علــى مســتوى العال

تنطبــق التغطيــة بمزّيــة حمايــة اجتماعيــة واحــدة علــى األقــل علــى 
35.1 في المائة فقط من ســكان المنطقة مقارنة بالمتوســط العالمي 
البالــغ 46.9 فــي المائــة. ورغــم معــدالت البطالــة المرتفعــة فــي العديــد 
مــن البلــدان العربيــة، يتلقــى 7 فــي المائــة فقــط مــن الرجــال إعانــات 
البطالــة. وفــي المقابــل، نــادرًا مــا تكــون هــذه التغطيــة متاحــة للمــرأة، 
إذ تحصــل 31.6 فــي المائــة فقــط مــن األمهــات علــى اســتحقاقات 
األمومــة مقابــل 44.9 فــي المائــة فــي بقيــة مناطــق العالــم، مــا يــدّل 
علــى التمييــز الهيكلــي فــي أســواق العمــل فــي المنطقــة. ويفتقــر 
ــة  العاملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي، الذيــن يمثلــون 64 فــي المائ
ــى أّي شــكل مــن أشــكال  ــي قــوة العمــل فــي المنطقــة45، إل مــن إجمال
التأميــن االجتماعــي أو المزايــا االجتماعية. وتقــع الحصة الكبرى من 
هــذا العــبء علــى عاتــق العامــالت اللواتــي يشــكلن 61.8 فــي المائــة 

مــن قــوة العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي.

وال شــّك أن قيــام عــدد محــدود مــن البلــدان العربيــة بتغطيــة مخاطر 
مثــل األمومــة والبطالة والمــرض46 أو تغطيتها جزئّيًا فحســب، يمّثل 
شــاغاًل أساســّيًا، مــا يقــّوض تحديــدًا جهــود توفــر الحمايــة الكافيــة 

لألفــراد مــن الفئــات الهّشــة.

الجدول 3.4 نسبة السكان المشمولين بأساسيات أو نظم الحماية االجتماعية في المنطقة العربية والعالم في عام 2020 
)بالنسبة المئوية(

العالمالمنطقة العربية
46.235.4الُمستخدمون الذين لديهم تغطية في حالة إصابة العمل

37.277.5األفراد الذين تزيد أعمارهم عن سن التقاعد من الذين يحصلون على معاش تقاعدي
35.146.9السكان المشمولون بمزية حماية اجتماعية واحدة على األقل

31.644.9أمهات المواليد الجدد اللواتي يحصلن على استحقاقات األمومة
24.128.9األشخاص الضعفاء المشمولون بالمساعدة االجتماعية

20.526.4األطفال أو األسر المعيشية الذين يتلقون استحقاقات نقدية لألطفال أو األسر
1533.5األشخاص ذوو اإلعاقات الشديدة الذين يتلقون استحقاقات الحماية االجتماعية للمعوقين

المصدر: قاعدة بيانات االستفسار عن الضمان االجتماعي )SSI( التابعة لمنظمة العمل الدولية.
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4
تشمل النظم الضريبية السائدة الضريبة على 
دخل الفرد والضريبة على دخل الشركات 

والضرائب على السلع والخدمات 

تحسين الكفاءة الضريبية، بما يضمن 
بلوغها متوّسط مستوى منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي، قد يؤدي إلى تعزيز اإليرادات 

أقّرت البلدان العربية المتوسطة الدخل 
إصالحات ضريبية على مدى العقد الماضي

انخفض إجمالي إيرادات المنطقة العربية كنسبة من 
الناتج المحلي اإلجمالي خالل العقد ونصف العقد الماضيين

ينبغي على البلدان العربية إعادة النظر في 
سياساتها الضريبية، نظرًا لحجم التسرب 

في اإليرادات الضريبية والتجاوزات ذات 
الصلة، بما فيها التهّرب
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4. النظم الضريبية في المنطقة العربية: التحديات والفرص المتعلقة بتعبئة اإليرادات الضريبية

 الناتج المحلي
اإلجمالي

النظم الضريبية في المنطقة . 4
العربية: التحديات والفرص المتعلقة 

بتعبئة اإليرادات الضريبية

الرسائل الرئيسية

انخفض إجمالي إيرادات المنطقة العربية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
العقد ونصف العقد الماضيين، مدفوعًا بتداعيات الجائحة في عام 2020.

وتتباين مصادر اإليرادات كثيرًا فيما بين البلدان العربية، التي تعتمد بشكل أساسي على 
الضرائب غير المباشرة، بما يؤدي إلى إثقال كاهل الفقراء والطبقة الوسطى أكثر من 
األغنياء. وتشمل النظم الضريبية السائدة الضريبة على دخل الفرد والضريبة على دخل 

الشركات والضرائب على السلع والخدمات بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، 
وغيرها من الضرائب على المبيعات.

وقد أقّرت البلدان العربية المتوسطة الدخل، التي تعتمد بشكل أساسي على الضرائب 
كمصدر لإليرادات العامة، إصالحات ضريبية على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، فإن 
نسبة عائداتها الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ال تزال منخفضة، ما يسلط الضوء 

على أوجه القصور في أنظمتها الضريبية. وإن تحسين الكفاءة الضريبية، بما يضمن 
بلوغها متوّسط مستوى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، قد يؤدي 
إلى تعزيز اإليرادات بنسبة تصل إلى 45 في المائة، مقارنة بقيمة الضرائب التي ُتجبى 

حاليًا في بعض البلدان العربية.

وينبغي على البلدان العربية إعادة النظر في سياساتها الضريبية، نظرًا لحجم التسرب 
في اإليرادات الضريبية والتجاوزات ذات الصلة، بما فيها التهّرب والتالعب في الفواتير 

التجارية والتجّنب الضريبي.
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ألف. مقدمة

يعــّد فــرض الضرائــب عامــاًل أساســيًا لدعــم الماليــة العامــة وحشــد 
العامــة.  والخدمــات  الســلع  توفيــر  وبالتالــي  المحليــة،  المــوارد 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  الضرائــب  وتســاعد 
وتعزيــز اإلنصــاف ودعــم التوافــق االجتماعــي. وعلــى مــدى العقــد 
الماضــي، اضطــرت البلــدان العربيــة العتمــاد إصالحــات ضريبيــة 
انطالقــًا مــن حاجتهــا إلــى تمويــل العجــز. ورغــم أن معظــم هــذه 
اإلصالحــات يمثــل خطــوة إلــى األمــام، إال أنهــا لــم تحقــق تمامــًا 
الهــدف المتوّخــى منهــا فيمــا يتعلــق بزيــادة اإليــرادات، أو تحســين 
اإلنصــاف وتصاعديــة الضريبــة47. وفــي ســبيل التوّســع فــي دراســة 
يســعى  الضريبيــة،  باإلصالحــات  المرتبطــة  والفــرص  التحديــات 
بيــن  التــي اعُتمــدت  تلــك اإلصالحــات  إلــى تحليــل  الفصــل  هــذا 
عامــي 2010 و2020، بمــا فيهــا تدابيــر السياســة العامــة للتخفيــف 
بعــض  فــي  الفصــل  هــذا  ويبحــث  كوفيــد-19.  جائحــة  آثــار  مــن 
القيــود األساســية التــي تســاهم فــي ضعــف أداء النظــم الضريبيــة، 
الرســمية،  غيــر  االقتصاديــة  األنشــطة  حصــة  تعاظــم  فيهــا  بمــا 
وانتشــار التهــرب والتجنــب الضريبــي، والفســاد والتعامــالت غيــر 

المشــروعة عبــر الحــدود.

ــرادات الحكوميــة  ــى أداء اإلي ويقــّدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة عل
تؤثــر  التــي  العوامــل  ويحلــل  وتكوينهــا،  الضرائــب  وإيــرادات 
إلــى  يهــدف  كذلــك  عــام.  بشــكل  الضريبــي  النظــام  مرونــة  علــى 
والكفــاءة  اإلنصــاف  علــى  وتأثيرهــا  األداء  إصالحــات  تقييــم 
فــي زيــادة اإليــرادات الضريبيــة. ويــدرس الفصــل أيضــًا أســباب 
بمــا  وأنواعهــا،  وقنواتهــا  الضريبيــة  والتجــاوزات  التســّربات 
ويقــّدر  الضريبــي،  التجّنــب  أو  التهــرب  عــن  الناشــئة  تلــك  فيهــا 

حجــم الخســائر الضريبيــة للشــركات، التــي ترتبــط بتــآكل الوعــاء 
ــرز النتائــج  ــى عــرض أب ــاح. ويســعى أيضــًا إل الضريبــي ونقــل األرب
والتوصيــات المتعلقــة بالسياســات ذات الصلــة علــى المســتويات 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، التــي ترمــي إلــى المســاعدة علــى 
إعــادة النظــر فــي النظــم الضريبيــة فــي المنطقــة العربيــة وتحســين 
العدالــة والكفــاءة واإلنصــاف والفعاليــة، بمــا يتماشــى مــع خطــة 

عمــل أديــس أبابــا بشــأن تمويــل التنميــة.

وضع اإليرادات العامة في المنطقة العربية   باء. 
مقارنة ببقية مناطق العالم   

إجمالي اإليرادات في المنطقة العربية مقارنة بغيرها من المناطق. 1

بلــغ إجمالــي اإليــرادات الضريبيــة فــي المنطقــة العربيــة، كحصــة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 31 فــي المائــة فــي عــام 2019. 

حصــة  فــي  المنطقــة  بلــدان  بيــن  الملحوظــة  التفاوتــات  وُتعــزى 
اإليــرادات مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى التباينــات القائمــة 

تساعد الضرائب في

تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة

تعزيز اإلنصاف 

دعم التوافق 
االجتماعي
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4. النظم الضريبية في المنطقة العربية: التحديات والفرص المتعلقة بتعبئة اإليرادات الضريبية

بينهــا فــي حجــم المــوارد الطبيعيــة ومســتويات الدخــل. وُيذكــر 
أن حصــة البلــدان المتوســطة الدخــل ذات الصلــة بلغــت حوالــي 
25 فــي المائــة؛ وحصــة بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 32 فــي 

المائــة؛ وأقــّل البلــدان نمــّوًا 11 فــي المائــة.

 ،2008 عــام  فــي  العالمــي  االقتصــادي  النشــاط  تباطــؤ  منــذ 
االقتصاديــة  الصدمــات  مــن  لعــدد  العربيــة  المنطقــة  تعرضــت 
والسياســية التــي أثــرت ســلبًا علــى النمــو االقتصــادي وحشــد 
اإليــرادات. وقــد انخفضــت اإليــرادات العامــة، كحصــة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي، مــن ذروة بلغــت 42 فــي المائــة فــي عــام 2008 
إلــى 31 فــي المائــة فــي عــام 2019. وتعــّد اتجاهــات اإليــرادات 
حــد  إلــى  ترتبــط  التــي  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  بلــدان  فــي 
رئيســي  محــّرك  بمثابــة  الدوليــة48،  النفــط  أســعار  بتقّلبــات  بعيــد 
النخفــاض إجمالــي اإليــرادات العامــة للمنطقــة العربيــة. لقــد بلغــت 
حصــة اإليــرادات مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي بلــدان مجلــس 
ــة فــي عــام 2008، لتنخفــض إلــى  التعــاون الخليجــي 46 فــي المائ
32 فــي المائــة فــي عــام 2019. وبالنســبة ألقــل البلــدان العربيــة 
نمــوًا، انخفضــت الحصــة المذكــورة مــن 20 فــي المائــة فــي عــام 
2008 إلــى 11 فــي المائــة فــي عــام 2019. كذلــك ُمنيــت البلــدان 
المتضــررة مــن النزاعــات بخســائر فادحــة فــي اإليــرادات خــالل 
العقــد ونصــف العقــد الماضييــن. وتراجعــت اإليــرادات العامــة فــي 
علــى  أساســي  بشــكل  تعتمــد  التــي  الدخــل،  المتوســطة  البلــدان 

الضرائــب، مــن 26 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
عــام 2008 إلــى 25 فــي المائــة فــي عــام 2019. وعلــى مســتوى 
حشــد اإليــرادات الضريبيــة، ســّجلت البلــدان العربيــة المتوســطة 
الدخــل أداء أضعــف مــن مثيلــه فــي األســواق الناشــئة والبلــدان 
الناميــة، حيــث كانــت النســبة المذكــورة تبلــغ حوالــي 27 فــي المائــة 

علــى مــدى العقــد الماضــي.

كوفيــد-19  لجائحــة  الســلبية  االقتصاديــة  اآلثــار  عــن  نجــم  لقــد 
ُتقــّدر بنحــو 150  خســائر إضافيــة فــي اإليــرادات )الشــكل 4.2(، 
مليــار دوالر لمجمــل المنطقــة العربيــة. وقــد انخفضــت اإليــرادات 
الضريبيــة، كنســبة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي، إلــى 28 في المائة 
فــي عــام 2020. وقــد أعلنــت معظــم حكومــات البلــدان العربيــة عــن 
تدابيــر لإلعفــاء الضريبــي بغيــة دعــم دافعــي الضرائــب مــن األفــراد 
والشــركات الذيــن يجــدون أنفســهم فــي وضــع مالــي صعــب. وقــد 
أدت هــذه اإلجــراءات، التــي تشــمل اإلعفــاءات الضريبيــة وتأجيــل 
تحصيــل الضرائــب والتنــازل عــن الرســوم الجمركيــة أو تخفيضهــا، 
ســبيل  علــى  مصــر،  وقامــت  الحكوميــة.  اإليــرادات  تقّلــص  إلــى 
المثــال، بزيــادة الخصومــات الشــخصية وخفــض العــبء الضريبــي 
أجــل  مــن  المصريــة،  البورصــة  فــي  المنفــذة  المعامــالت  علــى 
تشــجيع االســتثمار وتحفيــز النشــاط االقتصــادي. وقــّدم المغــرب 
إعفــاءات ضريبيــة لألفــراد الذيــن فقــدوا وظائفهــم بســبب األزمــة 

الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 )جــدول المرفــق 4(.

الشكل 4.1 االتجاهات في إجمالي اإليرادات
باء. إجمالي اإليرادات فــي المنطقة العربية ومجموعات 
البلدان فيها )بالنســبة المئويــة من الناتج المحلي اإلجمالي(

 ألف. إجمالي اإليرادات عبر مختلف مناطق العالم 
)بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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المصدر: حسابات اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات وطنية وبيانات صندوق النقد الدولي.

مالحظة: القيم الكلية على مستوى المناطق ومجموعات البلدان هي متوسطات اعتبارية )ُمرّجحة(. وتستثني هذه المتوسطات الجمهورية العربية السورية  
والصومال ودولة فلسطين نظرًا لعدم توفر البيانات. وجرى تصنيف األسواق الناشئة واالقتصادات النامية استنادًا إلى تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر 

عن صندوق النقد الدولي.
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الشكل 4.2 خسارة اإليرادات بسبب اآلثار السلبية لجائحة كوفيد-19 كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
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المصدر: استنادًا إلى توقعات نموذج التنبؤ االقتصادي العالمي.

تتباين مصادر اإليرادات بشكل ملحوظ داخل المنطقة العربية. 2

البلــدان  بيــن  فيمــا  بعيــد  حــد  إلــى  اإليــرادات  مصــادر  تتبايــن 
العربيــة. وتشــكل عائــدات النفــط والغــاز المصــدر الرئيســي لهــذه 
اإليــرادات فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي الســنوات 
مــن  العديــد  فــي  الضريبيــة  اإليــرادات  قيمــة  ارتفعــت  األخيــرة، 
البلــدان العربيــة، بمــا فيهــا البحريــن وُعمــان والكويــت والمملكــة 
ــك لســببين، همــا: قيــام  العربيــة الســعودية )الشــكل 4.3 ألــف(، وذل
عــدة بلــدان عربيــة باســتحداث ضرائــب علــى القيمــة المضافــة أو 
اإليــرادات  حصــة  وارتفــاع  المباشــرة؛  غيــر  والضرائــب  الجمــارك 
الضريبيــة بســبب االنخفــاض الكبيــر فــي عائــدات النفــط الناجــم 

عــن انخفــاض أســعار النفــط منــذ عــام 2014.

ــدان العربيــة المتوســطة الدخــل بشــكل أساســي علــى  وتعتمــد البل
الضرائــب ورســوم االســتهالك كمصــدر لإليــرادات العامــة، باســتثناء 
الجزائــر، التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى قطــاع النفــط )الشــكل 
نســبيًا  جّيــدًا  أداء  والمغــرب  ولبنــان  تونــس  ويقــّدم  بــاء(.   4.3
إيراداتهــم  أربــاع  مــن ثالثــة  أكثــر  َيْجبــون  إذ  المجــال،  هــذا  فــي 
مــن الضرائــب. وفــي الســنوات األخيــرة، رفعــت مصــر والمغــرب 
قيمــة الرســوم الجمركيــة كمــا اســتخدمت آليــات مثــل خصخصــة 

العامــة. االســتثمارات 

وتشــّكل الضرائــب والمنــح األجنبيــة مصــدرًا هاّمــًا إليــرادات أقــل 
البلــدان العربيــة نمــّوًا. وقــد ارتفعــت حصــة الضرائــب مــن إجمالــي 

اإليــرادات فــي العديــد مــن هــذه البلــدان مــن 2010 إلــى 2019، 
بمــا فيهــا ذلــك جــزر القمــر والســودان وموريتانيــا.

العــراق  يعتمــد  العربيــة،  المنطقــة  فــي  أخــرى  بلــدان  بيــن  ومــن 
النفــط. قطــاع  عائــدات  علــى  بعيــد  حــد  إلــى  واليمــن  وليبيــا 

تشّكل الضرائب والمنح األجنبية 

مصدرًا هاّمًا إليرادات 
أقل البلدان العربية نمّوًا

يعتمد العراق وليبيا واليمن 
إلى حد بعيد على عائدات 

قطاع النفط
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الشكل 4.3 تركيبة اإليرادات في المنطقة العربية )بالنسبة المئوية من إجمالي اإليرادات(
جيم. أقّل البلدان نموًا البلدان المتوسطة الدخل باء.  ألف.  بلدان مجلس التعاون الخليجي

النفط والغاز (نسبة مئوية من اإلي�ادات)
الض��بة (نسبة مئوية من اإلي�ادات)

إي�ادات أخرى (نسبة مئوية من اإلي�ادات)

20
10

20
19

20
10

20
19

20
10

20
19

20
10

20
18

مر
لق

ر ا
ج�

ي
وت

ج�ب

نيا
�تا

و�
م

ان
ود

س
ال

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

20
10

20
19

20
10

20
19

20
10

20
18

20
10

20
19

20
10

20
17

20
10

20
18

20
10

20
19

20
11

20
19

ائر
ج�

ال

صر
م

دن
ألر

ا
ان

لبن

ب
غر

لم
ا

س
ون

ت

�يا
لي

ق
ع�ا

ال

النفط والغاز (نسبة مئوية من اإلي�ادات)
الض��بة (نسبة مئوية من اإلي�ادات)

إي�ادات أخرى (نسبة مئوية من اإلي�ادات)

�ن
ح�

الب

ت
وي

لك
ا

ان
طرُعم

ق

كة
مل

لم
ا

ية
عر�

ال
ية

ود
سع

ال

ت
ا�ا

إلم
ا

ية
عر�

ال
دة

تح
لم

ا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

20
10

20
19

20
10

20
19

20
10

20
19

20
10

20
19

20
10

20
19

20
10

20
19

النفط والغاز (نسبة مئوية من اإلي�ادات)
الض��بة (نسبة مئوية من اإلي�ادات)

إي�ادات أخرى (نسبة مئوية من اإلي�ادات)

المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات وطنية وبيانات صندوق النقد الدولي.

مالحظة: مكونات اإليرادات األخرى خاصة بكل بلد.

ال تزال مساهمة الضرائب، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي، ضعيفة في . 3
مختلف البلدان العربية

بلغــت اإليــرادات الضريبيــة للمنطقــة العربيــة، كنســبة مــن الناتــج 
)الشــكل 4.4(.  عــام 2019  فــي  المائــة  فــي  المحلــي اإلجمالــي49 8 
وتراوحــت حصــة هــذه اإليــرادات مــن 1 فــي المائــة فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة إلــى 25 فــي المائــة فــي تونــس، لكــن متوّســط 
المنطقــة العربيــة ظــل مســتقّرًا عنــد حوالــي 8 فــي المائــة منــذ عــام 
الضرائــب  ســاهمت  الدخــل،  المتوســطة  للبلــدان  وبالنســبة   .2010
ــي فــي عــام 2019  ــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمال بنحــو 19 فــي المائ
مقارنــة بنســبة 7 فــي المائــة فــي أقــل البلــدان نمــّوًا، و4 فــي المائــة 
فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، و1.5 فــي المائــة فــي البلــدان 

المتضــررة مــن النزاعــات.

لقــد شــهدت البلــدان العربيــة المتوســطة الدخــل، رغــم أنهــا تعتمــد 
العامــة،  لإليــرادات  كمصــدر  الضرائــب  علــى  أساســي  بشــكل 
المحلــي  الناتــج  إلــى  الضرائــب  نســبة  فــي  مطــردًا  انخفاضــًا 
تباطــؤ  إلــى  ذلــك  وُيعــزى  و2016.   2009 عامــي  بيــن  اإلجمالــي 
المنطقــة  فــي  بالنزاعــات  مقرونــًا  العالمــي،  االقتصــادي  النشــاط 
العربيــة. لقــد اعتمــدت تلــك البلــدان إصالحــات ضريبيــة بهــدف 
الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــالل  الضريبيــة  اإليــرادات  زيــادة 
مــا يفّســر االتجــاه المتصاعــد بشــكل طفيــف فــي نســب الضريبــة 
ومــع  عامــي 2016 و2020.  بيــن  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى 
ذلــك، ظــل متوســط نســب الضريبــة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
منخفضــًا، إذ بلــغ حوالــي 16 فــي المائــة فــي عــام 2019 مقابــل 25 

البلــدان  البلــدان المتقدمــة و18 فــي المائــة فــي  فــي المائــة فــي 
العالــم50. فــي  الدخــل  المتوســطة 

لــم تكــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي تفــرض فــي العــادة أي 
يفّســر  مــا  والخدمــات،  والســلع  األفــراد  علــى  قيمــة  ذات  ضرائــب 
انخفــاض نســبة الضريبــة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي هــذه 
البلــدان. وتعتمــد النظــم الضريبية فيها بشــكل أساســي علــى ضرائب 
دخــل الشــركات. ومنذ انخفاض أســعار النفــط في عــام 2014، اّتبعت 
بشــكل  ترّكــز  الضريبيــة  السياســات  فــي  البلــدان إصالحــات  هــذه 
أساســي علــى فــرض ضرائــب علــى الســلع والخدمــات، مثــل الضريبــة 
الجهــود  ســياق  فــي  االســتهالك،  ورســوم  المضافــة  القيمــة  علــى 

المبذولــة لتنويــع قاعــدة اإليــرادات وتحســين جبايتهــا.

ويعكــس انخفــاض نســبة الضرائــب إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي أقــل البلــدان العربيــة نمــّوًا والبلــدان العربيــة المتضــّررة مــن 

النزاعــات، التحديــات التنمويــة التــي تواجههــا.

ُتمّثــل الضرائــب علــى الســلع والخدمــات حّصــة األســد مــن اإليــرادات 
الضريبيــة فــي البلــدان العربّيــة المتوّســطة الدخــل )الشــكل 4.5(. 
وال تقــّدم ضريبــة الدخــل )علــى األفــراد والشــركات( ســوى مســاهمة 
ضئيلــة فــي معظــم تلــك البلــدان وفــي أقــل البلــدان العربيــة نمــّوًا. 
مــن  المزيــد  إلدرار  جهــودًا  عربيــة  بلــدان  عــّدة  َبذلــت  ومؤخــرًا، 
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اإليــرادات عــن طريــق إقــرار إصالحــات ضريبــة الدخــل. ولكــّن حّصــة 
ضريبــة الدخــل مــن إجمالــي الضرائــب تصــل إلــى 20 فــي المائــة 
كحــّد أقصــى فــي البلــدان العربيــة، مــا عــدا تونــس، حيــث بلغــت تلــك 

ــة فــي 2019. الحصــة حوالــي 30 فــي المائ

وتشــير الحصــة المرتفعة للضرائب على الســلع والخدمــات إلى نظام 
الضريبــة التنازليــة، بمــا أن عــبء الضرائــب غيــر المباشــرة يقــع علــى 
الفقــراء والطبقــة الوســطى أكثــر مــن األغنيــاء51. كذلــك، يســتلزم 
تطبيــق ضرائــب القيمــة المضافــة إقــرار إعفــاءات ومعــدالت ضريبية 

متعــددة، مــا يــؤدي غالبــًا إلــى الحــّد مــن اإلنصــاف52. وبشــكل عــام، 
يتســم األســاس المنطقــي لإلعفــاءات الضريبيــة بعــدم الوضــوح، وال 
يهــدف إلــى تخفيــف العــبء الضريبــي عــن دافعــي الضرائــب ذوي 
ــة القيمــة  الدخــل المحــدود. ففــي بعــض الحــاالت، ُتعفــى مــن ضريب
المضافــة بعــض الســلع الكماليــة التــي ال يســتهلكها دافعــو الضرائــب 
مــن ذوي الدخــل المحــدود. وعلــى ســبيل المثــال، أعفــت وزارة المــال 
اليخــوت  المضافــة  القيمــة  مــن ضريبــة  عــام 2019  فــي  اللبنانيــة 
والمراكــب األخــرى وزوارق النزهــة أو الرياضــة التــي يتجــاوز طولهــا 

15 متــرًا، والعائــدة فقــط لغيــر اللبنانييــن.

الشكل 4.4 اتجاهات اإليرادات الضريبية داخل المنطقة العربية )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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المصدر: حسابات اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات وطنية وبيانات صندوق النقد الدولي.

الشكل 4.5 تركيبة اإليرادات الضريبية في البلدان العربية المتوسطة الدخل )بالنسبة المئوية(
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ض�ائب أخرىالض�ائب على التجارة الخارجية الض��بة على الممتلكات
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المصدر: حسابات اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات وطنية وبيانات صندوق النقد الدولي.

مالحظة: بالنسبة إلى لبنان، يمثل اللون األصفر اإليرادات من الضرائب المباشرة، بينما يشير اللون الرمادي إلى الضرائب على الممتلكات وغيرها من اإليرادات 
الضريبية. وبالنسبة إلى تونس، تشمل اإليرادات من ضرائب السلع والخدمات إيرادات ضريبة القيمة المضافة ورسوم االستهالك وغيرها من الضرائب غير المباشرة.
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وتشــّكل الضرائب على الثــروات حصة ضئيلة من إجمالــي اإليرادات 
الضريبيــة، رغــم ترّكــز الثروات بنســبة مرتفعــة ضمن شــريحة الواحد 
فــي المائــة األكثــر ثــراء مــن الســكان فــي المنطقــة العربيــة53. وعلــى 

المســتوى العالمــي، تبلــغ حصــة الضرائــب علــى الممتلــكات حوالــي 7 
ــي اإليــرادات الضريبيــة، وهــي حصــة تتجــاوز  ــة مــن إجمال فــي المائ

كثيــرًا مثيالتهــا فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة )الشــكل 4.5(.

النمو االقتصادي واإليرادات العامة ومرونة النظام الضريبي. 4

االقتصاديــة  الصدمــات  مــن  للعديــد  العربيــة  المنطقــة  تعّرضــت 
النشــاط  تباطــؤ  ذلــك  فــي  بمــا  الماضــي،  العقــد  فــي  والسياســية 
االقتصــادي العالمــي فــي عــام 2008. وقــد أّدت هــذه الصدمــات إلى 
تقييــد النمــو االقتصــادي، مــا خّفــض بــدوره اإليــرادات الحكوميــة. 
االقتصــادي  النمــو  بيــن  العالقــة  تتبــع  إلــى   4.6 الشــكل  ويهــدف 
واإليــرادات، ويبّيــن اتجاهــًا خطيــًا نزولّيــًا بشــكل عــام خــالل العقــد 

ونصــف العقــد الماضييــن.

ــَط أداء المنطقــة العربيــة اقتصــاداُت بلــدان مجلــس  تقــود متوسِّ
النفــط  أســعار  تقلبــات  آلثــار  تخضــع  التــي  الخليجــي،  التعــاون 
واألســواق العالميــة. وقــد شــّكل االنخفــاض الســلبي الشــديد فــي 
النفــط  اإليــرادات فــي عــام 2009 نتيجــة حتميــة لتدنــي أســعار 
فــي ذلــك العــام، رغــم أن أســعار النفــط الدوليــة عــاودت االنتعــاش 
بســرعة بعدئــذ. وبيــن عامــي 2014 و2017، ُيعــزى انخفــاض نمــّو 
الســلبية طويلــة  اآلثــار  إلــى  اإلنتــاج واإليــرادات بشــكل رئيســي 
األمــد ألزمــة تدهــور أســعار النفــط فــي عــام 2014. ولــم يكــن النمــّو 
قــد تعافــى بحلــول عامــي 2018 و2019، حتــى حّلــت الجائحــة 
متســببة بخســائر فادحــة54، ناهيــك عــن النزاعــات التــي فاقمــت 
تقهقــر  مــن  كامــاًل  عقــدًا  فــإن  عــام،  وبشــكل  الضغــوط.  حجــم 
النمــّو قــد يجعــل التعافــي مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد-19 أكثــر 
صعوبــة. وقــد خســرت المنطقــة العربيــة عائــدات ضخمــة، بمــا فيهــا 
اإليــرادات النفطيــة فــي البلــدان الغنيــة بالنفــط وعائــدات الضرائــب 

التــي كان ُيمكــن أن تتحقــق لــو بقيــت اتجاهــات الفتــرة الســابقة 
لعــام 2008 علــى حالهــا.

ُيبّيــن تحليــل البلــدان العربيــة ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط أن 
معظمهــا يتمتــع بمرونة نظــام ضريبي طويــل األجل ال تتجــاوز 1 في 
المائــة )بمــا فــي ذلــك الســودان وليبيــا ومصــر واليمــن(55. ويعنــي ذلــك 
بشــكل أساســي أن النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ال يــؤدي إلــى 
نمــو متناســب فــي اإليــرادات. ويمكــن عزو هــذه الظاهــرة إلى تركيبة 
األنشــطة االقتصادية وضعف اإلدارة الضريبية والتســّرب الضريبي. 
الناتــج  حصــص  ركــود  إلــى  الحاليــة  االقتصاديــة  البنيــة  وتشــير 
المحلــي اإلجمالــي مــن الزراعــة والتصنيــع، وتوســع قطــاع الخدمــات 
مــع ترّكــز مرتفــع لألنشــطة ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة56، مــا 
يحــد مــن القــدرات الضريبيــة. ويتمّثــل التحــدي األساســي اآلخــر فــي 
االنتشــار الواســع لألنشــطة االقتصادية غير الرسمية، التي ال تشملها 
غيــر  االقتصــادي  النشــاط  معظــم  ألن  ونظــرًا  الضريبيــة.  القاعــدة 
الرســمي يهــدد العّمــال مــن ذوي المهــارات المتدنيــة، فــإن الكثيــر مــن 
خســائر الضرائــب التــي تقــع لهــذا الســبب ُتعــزى إلــى األفــراد األثريــاء 
والخدمــات المهنيــة التــي يصعــب فــرض ضرائــب عليهــا57. وتبــرز 
التباينــات فــي مرونــة النظــام الضريبــي بشــكل واضــح بيــن البلــدان 
العربيــة. ويّتســم النظــام الضريبــي فــي الجزائــر والمغــرب بمرونــة 
تتجــاوز 1 فــي المائــة، مــا يشــير إلــى أن اإليــرادات أكثــر اســتجابة 

للنمــو االقتصــادي فــي المتوســط علــى مــدى فتــرة أطــول.
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الشكل 4.6 نمو الناتج المحلي اإلجمالي واإليرادات العامة في المنطقة العربية

نمو اإلي�ادات المرتبطة باإلدارة العامة (على أساس الدوالر األم��كي باألسعار الثابتة لعام 2010)
نموذج خّطي (نمو اإلي�ادات المرتبطة باإلدارة العامة على أساس الدوالر األم��كي باألسعار الثابتة لعام 2010)
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نمو النا�ج المحلي اإلجمالي (على أساس الدوالر األم��كي باألسعار الثابتة لعام 2010)

المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

الشكل 4.7 مرونة النظام الضريبي على المدى الطويل في البلدان العربية
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العوامل المحددة لإليرادات الضريبية. 5

تتعــّزز تعبئــة اإليــرادات الضريبيــة مــن خــالل زيــادة االســتثمارات 
االجتماعيــة فــي تحســين الخدمــات العامــة.

تغطــي 49  عــام 2018  إلــى  عــام 1990  مــن  بيانــات  إلــى  اســتنادًا 
دة لتعبئــة اإليــرادات  دولــة، قامــت اإلســكوا بتحليــل العوامــل المحــدِّ

وتشــير  ثابــت58.  تأثيــر  ذات  انحــدار  لوحــة  خــالل  مــن  الضريبيــة 
التقديــرات إلــى أن جبايــة الضرائــب تميــل إلــى االرتفــاع فــي البلــدان 
التــي يرتفــع فيهــا حجــم "االســتثمارات االجتماعيــة"، أي تلــك التــي 
تقــّدم خدمــات عامــة أفضــل للرعايــة الصحيــة واإلســكان والتعليــم 
)جــدول المرفــق 5(. ويعــّد ذلــك بديهّيــًا للغايــة، ألن ضمــان حقــوق 
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األفــراد وتلبيــة تطلعاتهم مــن خالل الخدمــات العامة واالســتثمارات 
االجتماعيــة عاليــة الجــودة يميــل إلــى تعزيــز قابليــة دفــع الضرائــب. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، غالبــًا مــا يرتبــط عجــز الدولــة عــن توفيــر 
الحقــوق األساســية بســبب انعــدام اإلنفــاق العــام علــى القطاعــات 
االجتماعيــة أو عــدم فعاليته، بارتفــاع معدل التهرب الضريبــي، الذي 

يــؤدي إلــى انخفــاض اإليــرادات الضريبيــة59.

اإليــرادات.  تحســين  إلــى  بمفــرده  اإليــرادات  تنظيــم  يميــل  وال 
ــى تخفيــض اإليــرادات  ــه قــد يفضــي عمومــًا إل ــك، فإن وبخــالف ذل
الضريبيــة وفــق مــا يبّينــه المعامــل الســلبي فــي قاعــدة اإليــرادات. 
وقــد يــؤدي التركيــز علــى زيــادة اإليــرادات مــن خــالل رفــع معــدل 
إلــى االســتياء أو زيــادة  الضريبــة أو توســيع القاعــدة الضريبيــة 
التهــرب الضريبــي، مــا لــم تترافــق هــذه اإلصالحــات مــع إجــراءات 

لبنــاء الثقــة مــن خــالل توفيــر خدمــات عامــة عاليــة الجــودة. كذلــك 
أظهــرت التقديــرات أن الموازنــة المتوازنــة وقواعــد الديــن ليــس 
لهــا أي تأثيــر كبيــر علــى اإليــرادات الضريبيــة. وينطبــق األمــر عينــه 
علــى قواعــد اإلنفــاق. وال يســاعد خفــض اإلنفــاق العــام علــى النمــو 
إنتاجيــة  مــن فجــوة  تعانــي  التــي  االقتصــادات  فــي  االقتصــادي 

ســلبية، مــا يؤثــر ســلبًا علــى توليــد اإليــرادات.

أطــر  وضــع  يكــون  ال  قــد  األوليــة،  النتائــج  هــذه  ضــوء  وفــي 
متوســطة األجــل لتعبئــة اإليــرادات وإدخــال إصالحــات ضريبيــة 
هــذه  تترافــق  أن  وينبغــي  الضرائــب.  جبايــة  لتحســين  كافيــًا 
اإلجــراءات مــع تقديــم خدمــات عامــة عاليــة الجــودة تعــزز الثقــة 
فــي الحكومــة وتوّلــد قبــواًل لــدى دافعــي الضرائــب، بالتــوازي مــع 
االســتعداد لدراســة المقترحــات المتعلقــة باإلصــالح الضريبــي60.

 جيم. النظم الضريبية: إلى أي مدى تعد اإلصالحات  
الضريبية األخيرة فّعالة؟

تتبايــن النظــم الضريبيــة بشــكل ملحــوظ فــي المنطقــة العربيــة. 
فبالنســبة للبلــدان ذات الدخــل المتوســط وأقــل البلــدان نمــوًا، التــي 
ــرادات العامــة، تشــمل  ــى الضرائــب كمصــدر أساســي لإلي تعتمــد عل
النظــم الضريبيــة الضرائــب على دخــل األفراد والضرائــب على دخل 
الشــركات والضرائــب علــى الســلع والخدمــات، بمــا فيهــا الضرائــب 
علــى القيمــة المضافــة أو غيرهــا من الرســوم على المبيعات )الشــكل 
التعــاون  مجلــس  بلــدان  لــدى  ليــس  الحالــي،  الوقــت  وفــي   .)4.8
الخليجــي نظــام لضريبــة الدخــل علــى األفراد، بــل تضع هــذه البلدان 
ضرائــب علــى دخــل الشــركات ُتفــرض أساســًا علــى قطــاع النفــط. 
وقــد قامــت بعــض هــذه البلــدان مؤخــرًا بفــرض ضرائب علــى القيمة 
المضافــة ورســومًا علــى االســتهالك. وُيبّيــن الشــكل 4.8 المعــدالت 
الضريبيــة التــي تعكــس مختلــف النظــم الضريبيــة فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة العربيــة فــي عــام 2020. وتتــراوح الشــريحة العليــا مــن 
ضريبــة الدخــل الفــردي بيــن 15 و40 فــي المئــة فيمــا بيــن البلــدان، 
بينمــا تتــراوح الضريبــة القياســية علــى القيمــة المضافــة بيــن 5 و20 
فــي المئــة. ويتــراوح المعــّدل القياســي لضريبــة دخــل الشــركات بيــن 
10 و26 فــي المئــة. إّن معــّدل الشــريحة العليــا مــن ضريبــة الدخــل 
– التــي تنطبــق علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة فــي األردن؛ 
وشــركات  التمويلــي  اإليجــار  وشــركات  االئتمانيــة  والمؤسســات 
التأميــن فــي المغــرب؛ وشــركات االتصــاالت والشــركات التــي تتمتــع 
 )monopoly( واالحتــكاري )franchise( بحــق االمتيــاز التجــاري

فــي دولــة فلســطين؛ والمصــارف وشــركات التأميــن واالتصــاالت 
فــي تونــس؛ وبعــض الشــركات األجنبيــة فــي الكويــت – يتــراوح بين 
20 و50 فــي المئــة. ويتــراوح معــّدل الضريبــة علــى دخــل الشــركات 
النفطيــة فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي بيــن 35 و85 فــي 
المئــة. ويثيــر هــذا التبايــن الكبيــر فــي معــدالت الضرائــب تســاؤالت 
بشــأن إنصــاف النظــم الضريبيــة وفعاليتهــا، كمــا ســتجري مناقشــته 

فــي األقســام الالحقــة.

تتراوح الشريحة العليا من ضريبة 
الدخل الفردي بين 

%15 و40% 
فيما بين البلدان

 
تتراوح الضريبة القياسية على 

القيمة المضافة بين 
%5 و20% 
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الشكل 4.8 المعدالت الضريبية في المنطقة العربية بين عامي 2020 و2021 )بالنسبة المئوية(
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معّدل الض��بة القياسية على دخل الشركات
معّدل الش��حة العليا من الض��بة على دخل الشركات

المعّدل القياسي للض��بةمعّدل الض��بة على دخل الشركات في قطاع النفط
على القيمة المضافة معّدل الش��حة العليا من الض��بة على دخل األف�اد

المصدر: تجميع اإلسكوا من وزارات المالية والجرائد الرسمية والسلطات الضريبية ذات الصلة في البلدان المعنية.

مالحظة: بالنسبة إلى المغرب، تبلغ المعدالت المعيارية لضريبة دخل الشركات التي تنطبق على جميع القطاعات، ما لم تكن هذه القطاعات خاضعة لمعّدل آخر، 
10 في المئة أو 20 في المئة أو 31 في المئة، بحسب صافي األرباح المحققة؛ وُيبّين هذا الشكل المعّدل القياسي المتوّسط الذي يبلغ 20 في المئة. وفي اإلمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يعّد معّدل الضريبة على دخل الشركات في قطاع النفط، الذي يبلغ 85 في المئة، األعلى بين نظرائه في المنطقة.

تواجه البلدان المتوسطة الدخل وأقّل البلدان نموًا في المنطقة العربية تحديات . 1
ذات صلة بتحسين تصاعدية الضرائب وفعاليتها

البلــدان  فــي  الضريبيــة  اإلصالحــات  أبــرز  التالــي  القســم  يتنــاول 
المتوســطة الدخــل وأقــّل البلــدان نمــوًا فــي المنطقــة العربيــة فــي 
الفتــرة 2010-2020. ويســعى أيضــًا إلــى البحــث فــي اإلصالحــات 
المتعلقــة بضرائــب الدخــل الفــردي وضرائــب الدخــل علــى الشــركات، 
والضرائــب  المــال  رأس  ومكاســب  األســهم  أربــاح  عــن  فضــاًل 
علــى  الضرائــب  فــي  واإلصالحــات  والممتلــكات،  الفوائــد  علــى 
المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  كفــاءة  واحتســاب  والخدمــات،  الســلع 
واألربــاح المحتملــة مــن اإليــرادات الناجمــة عــن تحســين الكفــاءة، 
االســتهالك.  ورســوم  الجمركيــة  بالرســوم  المتعلقــة  واإلصالحــات 
وُتقــّدم جــداول المرفقــات 1 إلــى 4 لمحــة ســريعة عــن اإلصالحــات، 
بمــا فيهــا تدابير تخفيف العــبء الضريبي خالل جائحــة كوفيد-19.

اإلصالحات على ضريبة الدخل الفردي في الفترة 2020-2010

بلــدان  عــدة  فــي  الفــردي  الدخــل  ضريبــة  إصالحــات  تضّمنــت 
عربيــة إدخــال تعديــالت علــى المعــدالت الضريبيــة والقاعــدة 
ارتفعــت  لقــد  الضريبــي.  اإلعفــاء  عتبــة  تغييــر  عبــر  الضريبيــة 
العليــا مــن الدخــل فــي عــدة  معــدالت الضرائــب علــى الشــريحة 

بلــدان عربيــة فــي الفتــرة 2010-2020 )الشــكل 4.9(. واســتحدثت 
األردن ولبنــان ومصــر وموريتانيــا نســبة جديــدة لدخــول الشــريحة 
العليــا الخاضعــة للضريبــة مــع معــّدل ضريبــي أعلــى61. وارتفعــت 
فــي  الفــردي  الدخــل  إلــى  العليــا  الشــريحة  فــي  الضريبــة  نســب 
األردن و مصــر ولبنــان، مــا يشــير إلــى أن اإلصالحــات اســتهدفت 
)الشــكل  المرتفعــة  الدخــول  ذوي  مــن  الضرائــب  جبايــة  زيــادة 
4.10(. وفــي عــدة بلــدان، انخفضــت نســبة الحــد األدنــى للضريبــة 
علــى دخــل الفــرد إلــى الدخــل الفــردي، مــا قــد يجعــل ذوي الدخــل 
بالمعــّدل  يكــن  وإن  الضريبيــة  بالشــبكة  مشــمولين  المنخفــض 
األدنــى. وقــد حــدث ذلــك فــي األردن والجزائــر والعــراق ولبنــان 
إلــى  الراميــة  األخــرى  اإلصالحــات  تضّمنــت  كذلــك  والمغــرب. 
توســيع القاعــدة الضريبيــة فــي تلــك البلــدان، تخفيــض أو إلغــاء 
اإلعفــاءات والبــدالت والخصومــات الممنوحــة لألفــراد، بمــا فيهــا 
بعــض األربــاح علــى رأس المــال بوصفهــا خاضعــة للضريبــة علــى 
تعبئــة  لتحســين  اإلضافيــة  التدابيــر  وتشــمل  الفــردي.  الدخــل 
ضريبــة  أو  مســاهمة  اســتحداث  الفــردي  الدخــل  مــن  اإليــرادات 
ومصــر  وتونــس  األردن  فــي  حــدث  كمــا  للتضامــن،  اجتماعيــة 

.)1 المرفــق  )جــدول  والمغــرب 
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الشكل 4.9 اإلصالحات في معدالت الضريبة على الشريحة العليا للدخل الفردي والتغّيرات مع الوقت )بالنسبة المئوية(
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التغّير في معدل الض��بة على الش��حة العليا (بالنسبة المئوية)

المصدر: تجميع اإلسكوا من وزارات المالية والجرائد الرسمية والسلطات الضريبية ذات الصلة في البلدان المعنية.

مالحظة: تشير السنوات إلى تاريخ إجراء اإلصالحات.

الشكل 4.10 نسبة الحّدين األدنى واألعلى لضريبة الدخل الفردي إلى نصيب الفرد من الدخل
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الحد األعلى للض��بة على الش��حة العليا إلى نصيب الفرد من الدخلالحد األدنى للض��بة إلى نصيب الفرد من الدخل

المصدر: تجميع اإلسكوا من وزارات المالية والجرائد الرسمية والسلطات الضريبية ذات الصلة في البلدان المعنية.

مالحظة: تشير السنوات إلى تاريخ إجراء اإلصالحات.
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الشكل 4.11 عائدات ضريبة الدخل الفردي )بالنسبة المئوية من إجمالي اإليرادات الضريبية(
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المصدر: تجميع اإلسكوا من وزارات المالية والجرائد الرسمية والسلطات الضريبية ذات الصلة في البلدان المعنية.

بالرغــم مــن اإلصالحــات المتعــّددة ذات الصلــة، لــم يطــرأ علــى 
ضريبــة الدخــل الفــردي، كحصة من إجمالــّي اإليــرادات الضريبية، 
أّي تحســن ملمــوس بالنســبة إلى معظم البلــدان العربية على مدى 
العقــد الماضــي )الشــكل 4.11(، وذلــك باســتثناء تونس التي شــهدت 
إيــرادات ضريبــة الدخــل الفــردي فيهــا ارتفاعًا ملحوظــًا. ولكــّن النمط 
العــام يثيــر تســاؤالت بشــأن فعاليــة اإلصالحــات الضريبيــة، بمــا فــي 
ذلــك تكلفــة النفقــات الضريبيــة وعــدم االمتثــال الضريبــي والتهــرب 
الضريبــي. وبينمــا تمّثــل النفقــات الضريبيــة أداة هامــة مــن أدوات 
السياســة الماليــة لضمــان العدالــة االجتماعية والرعايــة االجتماعية، 
إاّل أنهــا كثيــرًا مــا تــؤدي إلــى إعاقــة جبايــة اإليــرادات الضريبيــة. 
الضريبيــة  النفقــات  أن  إلــى  المغــرب  عــن  دراســة  خلصــت  وقــد 
عــام  فــي  اإلجمالــي  المحلــي  ناتجــه  مــن  المئــة  فــي   3.8 شــّكلت 
2014، وهــي تكلفــة باهظــة62. وال توجــد لــدى معظم البلــدان طريقة 
موّحــدة لقيــاس النفقــات الضريبيــة، كمــا ال ُتحتســب التكاليــف فــي 
المســبق  التخطيــط  غيــاب  إّن  الســنوية.  التقاريــر  أو  الميزانيــات 
للنفقــات الضريبيــة وتكاليــف التنفيــذ كجــزء مــن الميزانيــة يجعــل 
المتوقعــة.  الضريبيــة  اإليــرادات  مجمــوع  تحديــد  الصعــب  مــن 
ــب الضريبــي فــي  وســيجري التوّســع فــي مناقشــة التهــّرب والتجّن

المقاطــع الالحقــة مــن هــذا التقريــر.

إصالحات ضريبة دخل الشركات في الفترة 2020-2010

قامــت عــدة بلــدان بمراجعــة معــدالت وأســس ضريبــة دخــل 
ألــف   4.12 )الشــكالن   2020-2010 الفتــرة  خــالل  الشــركات 

وبــاء(. وتشــمل اإلصالحــات المعــّدل العــام63 ومعــدل الشــريحة 
العليــا والمعــدل المحــّدد أو المعّدليــن مجتمعيــن. وفــرض األردن 
والمغــرب ضريبــة مســاهمة وطنيــة. وتمــت مراجعــة المعــدالت 
تخضــع  كانــت  التــي  القطاعــات  بعــض  فــي  تصاعديــة  بطريقــة 
والمغــرب.  وتونــس  األردن  فــي  القياســي  للمعــّدل  الســابق  فــي 
وباتــت الشــركات فــي بعــض المناطــق أو القطاعــات التــي كانــت 
تســتفيد مــن تخفيــض المعــدالت، خاضعــة للمعــدل القياســي فــي 
خــذت تدابيــر لتوســيع القاعــدة  األردن وتونــس ومصــر. كذلــك اتُّ
المثــال،  اإلعفــاءات. وعلــى ســبيل  إلغــاء  مــن خــالل  الضريبيــة 
دخــل  لضريبــة  الكامــل  اإلعفــاء   2014 عــام  فــي  المغــرب  ألغــى 
لجميــع  بالنســبة  الزراعيــة  المــزارع  لدخــل  الممنــوح  الشــركات 
 ،2019 عــام  مماثــاًل  تدبيــرًا  األردن  واتخــذ  الدخــل.  مســتويات 
والــذي   ،2020 عــام  اتخــذه  الــذي  التدبيــر  المغــرب  عّلــق  كمــا 
خمــس  لمــدة  الضرائــب  مــن  التصديــر  شــركات  بإعفــاء  يقضــي 

ســنوات.

لــم ُتظهــر حصــة ضريبــة دخــل الشــركات مــن مجمــوع اإليــرادات 
الضريبيــة أّي تحّســن بالنســبة إلــى معظــم البلــدان العربيــة، مــا يثيــر 

الشــكوك بشــأن فعاليــة اإلصالحــات الضريبيــة )الشــكل 4.13(.

لقــد ارتفعــت الضرائــب علــى أربــاح األســهم وأربــاح رأس المــال 
وأقســاط الفائــدة وغيرهــا مــن األربــاح فــي تونــس والجزائــر ولبنان 
ومصــر والمغــرب )جــدول المرفــق 1(. ولــم ُيبّلــغ عــن أي إصالحــات 

جديــدة لضرائــب الممتلــكات.
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الشكل 4.12 معدالت ضريبة دخل الشركات في البلدان العربية المتوسطة الدخل وأقّل البلدان العربية نموًا
باء. التغّيرات في معّدالت ضريبة دخل الشركات في الشريحة 

العليا
ألف. التغّيرات في معّدالت ضريبة دخل الشركات في الشريحة 
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المصدر: تجميع اإلسكوا من وزارات المالية والجرائد الرسمية والسلطات الضريبية ذات الصلة في البلدان المعنية.

الشكل 4.13 اإليرادات الضريبية على دخل الشركات )بالنسبة المئوية من مجموع اإليرادات الضريبية(
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المصدر: تجميع اإلسكوا من وزارات المالية والجرائد الرسمية والسلطات الضريبية ذات الصلة في البلدان المعنية.

إصالحات ضرائب السلع والخدمات في الفترة 2020-2010

الرئيســي  المصــدر  والخدمــات  الســلع  علــى  الضرائــب  تمّثــل 
لإليــرادات الضريبيــة بالنســبة لمعظــم البلــدان المتوســطة الدخــل 
واألقــل نمــوًا فــي المنطقــة العربيــة. وباســتثناء األردن والعــراق، 
فرضــت معظــم البلــدان العربيــة – وآخرهــا مصــر فــي عــام 2016 

الوحيــد  البلــد  المضافــة. وال يــزال األردن  القيمــة  – ضريبــة علــى 

المتوســط الدخــل الــذي يفــرض ضرائــب علــى الســلع والخدمــات، 

علــى  الضريبــة  بشــأن  قانــون  أي  َيُســّن  لــم  الــذي  العــراق  بخــالف 

الســلع والخدمــات. ويتــراوح المعّدل القياســي للضريبــة على القيمة 

المضافــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة بيــن 11 فــي المئــة فــي 
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لبنــان و20 فــي المئــة فــي المغــرب. وعلــى مــدى الســنوات العشــر 
المضافــة  القيمــة  علــى  الضريبــة  معــّدل  زيــادة  شــّكلت  الماضيــة، 
تدبيــرًا رئيســّيًا لإلصــالح الضريبــي فــي تونــس والجزائــر ودولــة 

.)4.14 )الشــكل  وموريتانيــا  والمغــرب  ومصــر  ولبنــان  فلســطين 

يتبايــن أداء إصالحــات ضرائــب الســلع والخدمــات فيمــا بيــن 
الضرائــب  ارتفعــت حصــة  مثــاًل،  مصــر  وفــي  العربيــة.  البلــدان 

الضريبيــة  اإليــرادات  إجمالــي  مــن  والخدمــات  الســلع  علــى 
الحصــة  تنخفــض   ، ولبنــان  تونــس  وفــي   .)4.15 )الشــكل 
المضافــة.  القيمــة  علــى  الضريبــة  معــدل  زيــادة  رغــم  المذكــورة 
وتوحــي مثــل هــذه االتجاهــات بــأن رفــع معــدل الضريبــة علــى 
ــم تــؤِت ُأْكَلهــا، وربمــا ُيعــزى  القيمــة المضافــة وتوســيع قاعدتهــا ل
إلــى عوامــل أساســية، بمــا فيهــا ضعــف اإلدارة الضريبيــة  ذلــك 

الضريبــي. والتســرب 

الشكل 4.14 زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة في العديد من البلدان المتوسطة الدخل واألقل نموًا في المنطقة العربية
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المصدر: تجميع اإلسكوا من وزارات المالية والجرائد الرسمية والسلطات الضريبية ذات الصلة في البلدان المعنية.

الشكل 4.15 إيرادات ضريبة السلع والخدمات )بالنسبة المئوية من إجمالي عائدات الضرائب(
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المصدر: تجميع اإلسكوا من وزارات المالية والجرائد الرسمية والسلطات الضريبية ذات الصلة في البلدان المعنية.
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4. النظم الضريبية في المنطقة العربية: التحديات والفرص المتعلقة بتعبئة اإليرادات الضريبية

 كفاءة الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية 
تعبئة اإليرادات

فــي معظــم البلــدان العربيــة، لــم تتحســن إيــرادات ضريبــة الســلع 
مصــر  وتشــّكل  االســتهالك.  إجمالــي  مــن  كحصــة  والخدمــات، 
اســتثناء، ألنهــا أحــرزت تقّدمــًا واضحــًا فــي تعبئــة اإليــرادات مــن 

الســلع والخدمــات. وفــي تونــس ولبنــان، انخفضــت األســهم رغــم 
الزيــادات فــي معــدالت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )الشــكل 
4.16(. وتحتســب فعاليــة ضريبــة القيمــة المضافــة لبلــدان ُمختــارة 
بغيــة تقييــم األداء فــي ضــوء المعاييــر العالميــة، بمــا فيهــا معاييــر 

منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي.

الشكل 4.16 تعبئة الضريبة العامة على السلع والخدمات
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المصدر: حسابات اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات من وزارات المالية وصندوق النقد الدولي.

الشكل 4.17 معّدالت أعلى لضريبة القيمة المضافة ال تعّد كافية لتحسين الكفاءة الضريبية
باء. معّدالت ضريبة القيمة المضافة في بعض البلدان العربية 

وارتفاعها مع الوقت
ألف. كفاءة ضريبة القيمة المضافة في بلدان مختارة مقارنة 

بمتوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات وزارات المالية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
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تشــير كفــاءة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى فعاليــة اإلدارة الضريبيــة، 
ويمكــن  المحتملــة.  وتلــك  الفعليــة  اإليــرادات  بيــن  الفــارق  وهــي 
ــة  ــر تطبيــق المعــّدل القياســي لضريب ــى هــذا الفــارق عب الحصــول عل
التّســرب  الــذي يعكــس  المضافــة علــى قاعــدة االســتهالك،  القيمــة 
الضريبــي الناجــم عــن خفــض المعــّدالت أو اإلعفــاءات أو التهــّرب 
الضريبــي. وتحتســب القيمــة التقريبيــة للقاعــدة الضريبيــة لضريبــة 
القيمــة المضافــة عــادة اســتنادًا إلــى "اإلنفــاق االســتهالكي النهائــي"، 
الصلــة64.  ذات  األدبيــات  واســع  نطــاق  علــى  تقترحــه  لمــا  وفقــًا 
ويمكــن تبريــر انخفــاض معــّدل ضريبــة القيمــة المضافــة فيمــا يتعلــق 
بالمنتجات التي يستخدمها ذوو الدخل المنخفض، ولكّن اإلعفاءات 

تــؤدي غالبــًا إلــى تشــويه اإلنصــاف وتــآكل القاعــدة الضريبيــة.

تشــير دراســة عــن كفــاءة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي خمســة 
بالمعاييــر  مقارنــة  الكفــاءة  هــذه  انخفــاض  إلــى  عربيــة  بلــدان 
فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  متوّســط  فيهــا  بمــا  العالميــة 
الميــدان االقتصــادي. َفبينمــا يبلــغ هــذا المتوســط حوالــى 0.55 فــي 
المائــة، تــراوح معــّدل البلــدان العربيــة بيــن 0.32 و0.42 فــي المائــة 
فــي عــام 2019. وقــد أظهــرت موريتانيــا فعاليــة تــوازي متوّســط 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي )الشــكل 4.17 
ألــف(65. وُيشــار إلــى أّن المعــدالت المرتفعــة للبلــدان ال تعنــي أنهــا 
حققــت بالضــرورة قــدرًا أكبــر مــن الكفــاءة، كمــا أن البلــدان التــي 
لــم تحّســن كفاءتهــا بصــورة تلقائيــة )الشــكالن  رفعــت معدالتهــا 
4.17 ألــف وبــاء(. وتســّلط معظــم األدبّيــات الضــوء علــى عامليــن 
هاّميــن يؤثــران علــى الكفــاءة الضريبيــة، همــا: "فجــوة السياســة" 

الناشــئة عــن خيــارات السياســة الضريبيــة مثــل مختلــف المعــدالت 
إلــى  تشــير  التــي  االمتثــال"  و"فجــوة  واإلعفــاءات،  الُمخّفضــة 
الفجــوة فــي امتثــال المكّلفيــن. ويتطلــب تحســين الكفــاءة، كجــزء 
مــن الجهــود الراميــة إلــى زيــادة تعبئــة اإليــرادات الضريبيــة، اتخــاذ 
اإلعفــاءات  ترشــيد  مثــل  الضرائــب،  معــدل  رفــع  تتجــاوز  تدابيــر 
التهــّرب  مــن  للحــّد  القوانيــن  وإنفــاذ  الضريبيــة  اإلدارة  وتعزيــز 
الضريبــي واألنشــطة ذات الطابــع غيــر الرســمي وعــدم االمتثــال.

 الشكل 4.18 أرباح إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من تحسين الكفاءة 
)الزيادة بالنسبة المئوية من التحصيل الفعلي(
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات وزارات المالية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

 يبلغ متوّسط منظمة
 التعاون والتنمية في

 الميدان االقتصادي

حوالى 0.55%

تراوح معّدل البلدان العربية 

 بين %0.32 و0.42%

في عام 2019
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4. النظم الضريبية في المنطقة العربية: التحديات والفرص المتعلقة بتعبئة اإليرادات الضريبية

إّن تحســين األداء الضريبــي والكفــاءة الضريبيــة، مــن خــالل 
الســعي إليصالهمــا إلــى متوســط مســتوى كفــاءة ضريبــة القيمــة 
المضافــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، 
قــد يــؤدي إلــى زيــادة اإليــرادات بالنســبة لعــدة بلــدان. وعلــى 
التعــاون  بلــوغ مســتوى منظمــة  يــؤدي  المثــال، يمكــن أن  ســبيل 
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي إلــى تعزيــز اإليــرادات بنحــو 27 
فــي المئــة فــي تونــس و38 فــي المئــة فــي لبنــان و45 فــي المئــة فــي 

المغــرب و47 فــي المئــة فــي دولــة فلســطين )الشــكل 4.18(.

إصالحات الرسوم الجمركية وضرائب اإلنتاج في الفترة 
2020-2010

قامــت عــدة بلــدان عربيــة متوّســطة الدخــل بزيــادة قيمــة رســوم 
وتشــجيع  اإليــرادات  لتعزيــز  الماضيــة،  الســنوات  فــي  االســتيراد 

اإلنتــاج المحلــي مــن خــالل تقليــص قــدرة الســلع المســتوردة علــى 
ومصــر  ولبنــان  والعــراق  والجزائــر  تونــس  واتخــذت  المنافســة. 

مماثلــة. تدابيــر  والمغــرب 

وتخضــع منتجــات التبــغ والمشــروبات الكحوليــة وبعــض المنتجــات 
النفطيــة ومــواد التشــحيم لضرائب اإلنتــاج. وقد شــملت اإلصالحات 
التــي اعتمدتهــا الجزائــر فــي عــام 2020، فــرض ضريبة على الســجائر 
اإللكترونيــة والســوائل المســتخدمة بداخلهــا، كمــا ُفرضــت ضريبــة 
متدّرجــة علــى المشــروبات غيــر الكحوليــة الُمحــاّلة بحســب درجــة 
مفــردة.  لضريبــة  الســابق  فــي  كانــت تخضــع  أنهــا  علمــًا  تحليتهــا، 
زيــادة   2020 عــام  مصــر  فــي  الضريبيــة  اإلصالحــات  وتضّمنــت 
ضرائــب اإلنتــاج على الســجائر ومنتجات التبــغ األخرى، واســتحداث 

ضريبــة جديــدة علــى منتجــات التبــغ الُمســّخن66.

اآلثار االجتماعية لإلصالحات الضريبية في البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان . 2
نموًا في المنطقة العربية

وتوســيع  والخدمــات،  الســلع  ضرائــب  علــى  االعتمــاد  فــرط  إّن 
القاعــدة الضريبيــة عــن طريــق تضميــن ذوي الدخــل المحــدود 
فيهــا، وانعــدام اإلصالحــات المتعلقــة بالضريبــة علــى الممتلــكات، 
تــدّل علــى  الوســطى،  الطبقــة  وزيــادة األعبــاء الضريبيــة علــى 
التحديــات أمــام تحســين اإلنصــاف والتــدّرج الضريبــي فــي عــدة 
بلــدان عربيــة. وتقتــرح األدلــة علــى تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة 
أّن تعــّدد اإلعفــاءات والمعــدالت الضريبيــة يــؤدي غالبــًا إلــى الحّد من 
اإلنصــاف وإثقــال كاهــل الفقــراء والطبقة المتوســطة مقارنــة بالفئات 
األكثــر غنــى67. ونظــرًا إلــى أّن الالمســاواة تمّثــل تحديــًا رئيســيًا أمــام 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، تميــل النظــم الضريبيــة الحاليــة 

ــة68. ــال فــي ســّد الفجــوات ذات الصل ــى لعــب دور فّع إل

لــم تــؤدِّ النظــم الضريبيــة الحاليــة وآخــر اإلصالحــات ذات الصلــة 
إلــى تقليص الالمســاواة في المنطقــة العربية69. وتتضّمــن العوائق 
فــي هــذا المجــال التهــّرب الضريبــي الواســع النطــاق الــذي يفيــد غالبــًا 

األغنيــاء والشــركات، والفســاد الــذي يــؤدي إلــى انعــدام الشــفافية 
فــي النظــام الضريبــي، والتوزيــع غيــر المتكافــئ للعــبء الضريبــي، 
ومحدوديــة التركيــز علــى ضريبــة الثــروات، والتحصيــل الضريبــي 
الدولــة ونقــص  إيــرادات  انخفــاض  إلــى  يــؤدي  الــذي  الفّعــال  غيــر 

ــى الخدمــات العامــة عاليــة الجــودة. اإلنفــاق عل

البلــدان  معظــم  فــي  الضريبيــة  اإلصالحــات  تنفيــذ  واجــه 
العربيــة صعوبــات جّمــة. وقــد قوبلــت عــّدة حكومــات بموجــات 
الضريبيــة  اإلصالحــات  إلــى  ُينظــر  إذ  واحتجاجــات،  اســتياء 
بوصفهــا غيــر عادلــة وعاجــزة عــن تحقيــق التطلعــات إلــى نظــام 
ضريبــي منصــف وخدمــات عامــة عاليــة الجــودة. وقــد وضعــت 
االحتجاجــات العامــة ضغوطــًا علــى الحكومــات إللغــاء التدابيــر 
عــام  فــي  لبنــان  فــي  حــدث  مــا  نحــو  علــى  الُمزمعــة،  الضريبيــة 
2019، وفــي األردن وتونــس فــي عــام 2018. وتكتســب طريقــة 
إبــالغ الجمهــور باإلصالحــات الضريبيــة أهميــة بالغــة مــن أجــل 
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الوســطى  الطبقــة  وال ســيما  االجتماعيــة،  الشــرائح  قبــول  ربــح 
التــي تتحمــل أعلــى عــبء مــن الضرائــب. ويعــّد توفيــر خدمــات 

عامليــن  عادلــة،  إصالحــات  وإجــراء  أفضــل  نوعيــة  ذات  عامــة 
المجــال. التقــّدم فــي هــذا  أساســيين إلحــراز 

يواجه تنويع مصادر اإليرادات الضريبية تحديات في بلدان مجلس التعاون الخليجي . 3

يســتعرض هــذا القســم أبــرز اإلصالحات الضريبية فــي بلدان مجلس 
التعــاون الخليجي خالل الفتــرة 2010-2020، كما يتنــاول إصالحات 
ضرائــب دخــل الشــركات والقيمــة المضافــة وضرائــب اإلنتــاج. وال 
تســتخدم بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ضرائــب الدخــل الفــردي 
وضرائــب الممتلــكات، بينمــا يمكــن أن تنطبــق الضرائــب علــى أربــاح 
ــد فيهــا ضمــن ظــروف محــدودة جــدًا.  األســهم ورأس المــال والفوائ
ــى 4 لمحــة ســريعة عــن اإلصالحــات  وتقــّدم جــداول المرفقــات 1 إل

الضريبيــة وتدابيــر اإلعفــاء الضريبــي خــالل جائحــة كوفيــد-19.

إصالحات ضريبة دخل الشركات في الفترة 2020-2010

ــدان مجلــس  ــة دخــل الشــركات فــي بل حافظــت معــّدالت ضريب
-2010 الفتــرة  خــالل  اســتقرارها  علــى  الخليجــي  التعــاون 
2020. وتبــرز تباينــات هاّمــة فــي الشــرائح العليــا مــن معــّدالت 
بعــض  مــع  النفــط  قطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات  دخــل  ضريبــة 
أدرجــت  وقــد  ألــف(.   4.19 )الشــكل  العهــد  حديثــة  التغييــرات 
ضريبيــة  شــريحة  أعلــى  فــي  البتروكيماويــة  الصناعــات  قطــر 
قياســّي  بمعــدل  ضرائــب  ســابقًا  عليهــا  تفــرض  كانــت  أن  بعــد 
يبلــغ 10 فــي المئــة. كذلــك فــإّن أدنــى معــدالت ضريبــة الشــركات 
عمــان.  باســتثناء  العربيــة،  البلــدان  لمعظــم  بالنســبة  تتغّيــر  لــم 
وتنخفــض بعــض المعــدالت عــن الحــّد األدنــى للمعــدل العالمــي 
عــام  وفــي  بــاء(.   4.19 )الشــكل  المئــة  فــي   15 وهــو  المقتــرح 

2017، رفعــت ُعمــان المعــّدل األدنــى مــن 12 إلــى 15 فــي المئــة، 
عــن  أرباحهــا  تقــل  التــي  للشــركات  الممنــوح  اإلعفــاء  وألغــت 

عمانــي. ريــال   30,000

الشكل 4.19 حافظت معّدالت ضريبة دخل الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي على استقرارها تقريبًا خالل الفترة 
2020-2010
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على استقرارها خالل الفترة 
 2020-2010
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4. النظم الضريبية في المنطقة العربية: التحديات والفرص المتعلقة بتعبئة اإليرادات الضريبية

إصالحات ضريبة القيمة المضافة وضريبة اإلنتاج

عقــدت عــدة بلدان من مجلس التعاون الخليجي اتفاقية مشــتركة 
أدخلــت بموجبهــا ضرائــب القيمــة المضافــة كجــزء مــن اإلصالحــات 
وقــد  الماليــة وإســتراتيجيات تنويــع اإليــرادات التــي اعتمدتهــا. 
أقــّرت اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية ضرائب 
القيمــة المضافــة فــي عــام 2018، والبحريــن فــي عــام 2019، وُعمــان 
فــي عــام 2021. وفــي العــام 2020، رفعــت المملكــة العربيــة الســعودية 
عــبء ضريبــة القيمة المضافــة من 5 في المئــة إلى 15 في المئــة. ولم 
تتوفــر حتــى أواخــر عــام 2020 البيانــات المتعلقــة بإيــرادات ضريبــة 

القيمــة المضافــة ألغــراض إجــراء التحليــل المناســب.

مجلــس  بلــدان  فــي  الضريبيــة  اإلصالحــات  أحــدث  تضّمنــت 
التــي  الســلع  علــى  إنتــاج  ضرائــب  فــرض  الخليجــي  التعــاون 
تعــّد ضــاّرة بالصحــة. ففــي عــام 2017، فرضــت اإلمــارات العربيــة 
إنتــاج  الســعودية ضرائــب  العربيــة  المتحــدة والبحريــن والمملكــة 
علــى المشــروبات الغازيــة بنســبة 50 فــي المئــة، وعلــى منتجــات 
التبــغ ومشــروبات الطاقــة بنســبة 100 فــي المئــة. وفــي عــام 2019، 
فرضــت عمــان وقطــر ضرائــب علــى الســلع عينهــا، وبالمعــّدالت ذاتهــا، 

الكحــول ولحــم  الخاصــة )مثــل  الســلع  إلــى ضريبــة علــى  إضافــة 
الخنزيــر( بنســبة 100 فــي المئــة. كذلــك، فرضــت اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ضرائــب إنتــاج إضافيــة علــى 
المشــروبات المحــالة، بنســبة 50 فــي المئــة فــي عــام 2019، وعلــى 
أجهــزة وأدوات التدخيــن اإللكترونيــة والســوائل المســتخدمة فيهــا، 

بنســبة 100 فــي المئــة فــي عــام 2020.

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، رّكــزت بلــدان مجلــس التعــاون 
فــي  أساســّيًا  ركنــًا  بوصفهــا  الضرائــب،  فــرض  علــى  الخليجــي 
إصالحــات السياســة الماليــة، فــي إطــار الســعي إلى تنويــع القاعدة 
الضريبيــة لتحســين جباية اإليــرادات. ولكــن تلك البلــدان ترّكز على 
فــرض الضرائــب علــى الســلع والخدمــات، بمــا أن النظــام الضريبــي 
ال يتضّمــن حتــى اآلن فــرض ضرائــب علــى الدخــل والممتلــكات70. 
وبشــكل عــام، تظــّل الضرائــب المفروضــة علــى أربــاح رأس المــال 
محــدودة جــدًا، كمــا توجــد إعفــاءات تشــمل عــّدة حــاالت. وُيذكــر أن 
عائــدات األســهم معفــاة من الضرائــب إلى حد بعيد، باســتثناء حاالت 
محــدودة. كذلــك فــإّن التهــّرب والتســّرب الضريبــي يحّدان مــن فرص 
تحســين جبايــة الضرائــب مــن الشــركات، كمــا ســتجري مناقشــته فــي 

القســم التالــي. ويظــّل تنويــع اإليــرادات يمّثــل تحديــًا أساســيًا.

دال. هل حّقًا ال يمكن احتساب تسّربات العائدات الضريبية 
وال إيجاد حّل لها؟

لطالمــا ســعت المنطقــة العربيــة إلــى إيجــاد طــرق لتحســين عدالــة 
النظم الضريبية وشــفافيتها وكفاءتها وفعاليتها. وفي ظل "جائحة 
الالمســاواة" الســائدة اليــوم، تتعــّرض هــذه المبــادئ للخطر بســبب 
تزايــد التجــاوزات الضريبيــة التــي تّتخــذ طابعــًا غيــر قانونــّي حينــًا، 
كالتهــرب الضريبــي والتالعــب بالفواتيــر التجاريــة، أو الأخالقّي حينًا 
آخــر، مثــل التجّنــب الضريبــي. وتخترق هــذه االنتهاكات جميــع أنواع 
الضرائــب )المباشــرة وغيــر المباشــرة( والهيــاكل )تقدميــة كانــت أو 
انحدارّية( والواليات القضائية )المتقّدمة والنامية(71. إن التجاوزات 
الضريبيــة مــن جانــب األفــراد )المواطنيــن أو المقيميــن( والشــركات 
)ســواء كانــت عامــة أو مملوكــة مــن الدولــة أو خاصــة أو محليــة أو 
متعــددة الجنســيات( تفضــي إلــى تدميــر الحيــز المالــي وتقضــي علــى 

اســتقاللية األنظمــة الضريبيــة العربيــة.

تتبايــن الضرائــب لجهــة أّن لــكل نــوع منهــا تســّرباته. وعلى ســبيل 
المثــال، قــد تــؤدي الضرائــب التجاريــة غيــر المباشــرة التــي ُتعــرف 
إلــى التســبب باالتجــار  بقدرتهــا الســريعة علــى توليــد العائــدات، 
التعريفــات  رفــع  يــؤدي  أن  ويمكــن  والُمهّربــة.  المــزّورة  بالســلع 
تحفيــز  إلــى  المماثلــة  الماليــة  الرســوم  مــن  وغيرهــا  الجمركيــة 

فُتســتنَزف  التجاريــة،  بالفواتيــر  والتالعــب  الضريبــي  االحتيــال 
اإليــرادات العامــة المحتملــة. وقــد تحّقــق ضرائــب اإلنتــاج وغيرهــا 
علــى مســتوى  المتوّخــى منهــا  الهــدف  الحدودّيــة  الضرائــب  مــن 
ــادئ اإلنصــاف، ولكــن ليــس عندمــا تتجــاوز هــذه  الحفــاظ علــى مب
الضرائــب مثيالتهــا فــي الواليــات القضائيــة المجــاورة أو عندمــا 
تتجاهــل القــدرة علــى إنفاذهــا، مــا يخلــق حوافــز للتهريــب ويحــّد 

مــن إمكانّيتهــا علــى تعبئــة المــوارد المحليــة.

ُذ نظرًا لتكلفة إنفاذها  قد تّتســم الضرائب على االســتهالك، التي ُتحبَّ
المتدنيــة، بطابــع تنازلــي، وقــد تؤثر ســلبًا علــى اإلنصاف. وتفقــد هذه 
الضرائــب جاذبيتهــا مــا إن ُتراعــى حقيقــة التهــرب الضريبــي72، إال 
ــك، يمكــن  ــرًا. ومــع ذل ــات األشــد تأّث ــة الفئ ــّرت إعفــاءات لحماي إذا ُأِق
لإلعفــاءات الضريبيــة أن تجعــل هــذه الضرائــب أقــل شــفافية، وأن 
تخلــق حوافــز لعــدم االمتثــال الضريبــي وأن ترفــع تكاليــف اإلنفــاذ. 
وفــي المقابــل، قــد تؤدي ضرائب القيمة المضافــة إلــى إدرار العائدات 
بســرعة، ولكــن ينبغــي الحــذر مــن شــدة مخاطرهــا على اإلنصــاف في 
البيئــات التــي تتفشــى فيهــا األعمــال ذات الطابــع غيــر الرســمي. وقــد 
تحقــق ضرائــب الدخــول المرتفعة الهــدف المتوّخى منها فيما يتعلق 
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بالحفــاظ علــى اإلنصــاف، لكنها ليســت بالضرورة فعالة على مســتوى 
االمتثــال واإلنفــاذ الضريبــي، نظــرًا إلــى أن فــرض ضريبــة هامشــية 
مرتفعــة علــى الشــرائح العليــا مــن أصحــاب الدخــول قــد يدفعهــم إلــى 

حمايــة ثرواتهــم أو نقلهــا لخفــض المســؤولية الضريبيــة.

القــوى  تراعــي  التــي  تلــك  هــي  المثلــى  الضريبيــة  السياســة  إّن 
الســلوكية  المرونــة والخيــارات  مــن جوانــب  لمجموعــة  المحّركــة 
التــي تتســم بحالــة مــن التغّيــر المســتمّر والتــي تتفاعــل إحداهــا مــع 
األخريــات فــي ظــل شــوائب الســوق. وهــذه الشــوائب ليســت دائمــًا 

علــى  العاليــة  بقدرتهــا  الضريبيــة  التجــاوزات  تتصــف  إذ  مرئيــة، 
التخّفــي واالســتفادة مــن التطــّور العلمــي وأحــدث التكنولوجيــات 
لتحقيــق أهدافهــا. ومــع ذلــك، مــا زال ُيحكــم علــى النظــم الضريبيــة 
ــًا  ــا، وليــس انطالق ــى مــدى عدالتهــا وشــفافيتها وكفاءته اســتنادًا إل
علــى  القــادرة  الضريبيــة  التســربات  رصــد  علــى  قدرتهــا  مــن 
اختراقهــا. ومــن الناحيــة العمليــة، تعــّد الهيــاكل الضريبيــة األكثــر 
إثــارة لإلعجــاب مــن الناحيــة النظريــة، بــال قيمــة فعليــة، إذا افتقــرت 
مــن  أعلــى  إنفاذهــا  تكاليــف  كانــت  إذا  أو  الكفــاءة  إلــى  إدارتهــا 

العائــدات الناجمــة عــن تعزيــز االمتثــال73.

ال تزال التجاوزات الضريبية تتقّدم على إنفاذ الضرائب والشفافية. 1
ينبغــي علــى السياســة الضريبيــة مراعــاة تكاليــف إنفــاذ الضريبــة. 
لقــد قامــت معظــم البلــدان المتقدمــة التــي تفــرض ضرائــب علــى 
ضرائــب  نظــام  ينطبــق  وحالّيــًا،  الضرائــب.  هــذه  بإلغــاء  الثــروات 
التعــاون  منظمــة  فــي  أعضــاء  بلــدان  ثالثــة  فــي  فقــط  الثــروات 
ــه فــي الحــاالت التــي  والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي74. وُيذكــر أّن
ُطّبقــت هــذه الضرائــب، لــم تنجــح إال نــادرًا فــي جمــع اإليــرادات، وأنهــا 
كانــت تقتــرن بموجــة مــن هــروب رؤوس األمــوال75. وتبّيــن التجــارب 
الســابقة قيــود فــرض ضريبــة جامــدة علــى الثــروات فــي بيئــة العصــر 
الحالــي التــي تحكمهــا حريــة تحــرك رأس المــال وتكثر فيها المــالذات 
الضريبيــة والتعامــالت المالية الســرية76. وحتى فيما يتعلق بضرائب 
الممتلــكات، التــي تعــّد أكثــر فعاليــة نظــرًا الرتباطهــا بمواقــع ثابتــة، 
تحتــاج هــذه الضرائــب إلــى مراعــاة تكاليــف اإلنفــاذ )الســجل العقــاري 
وتقييــم األصــول( لضمــان مرونــة نظــام الضريبــة علــى الممتلــكات77.

إلــى حريــة  يعــزى االنفصــال بيــن تصميــم الضرائــب وإنفاذهــا 
حركــة عوامــل اإلنتــاج والتحــّول إلــى الشــكل الّرقمــي. يصعــب 
الســياقات  فــي  كميتهــا  تحديــد  أو  الضريبيــة  التجــاوزات  رصــد 
الرقميــة، كمــا تعجــز الحكومــات عــن تحديــد قاعدتهــا الضريبيــة 
بدرجــة عاليــة مــن الدقــة. وتواجــه اإلدارات الضريبيــة التــي تفتقــر 
إلــى معلومــات دقيقــة لتقييــم الّدخــول ورأس المــال واالســتهالك 
إلــى  توّلدهــا وانتقالهــا  ذلــك  فــي  بمــا  والثــروات ورصــد حركتهــا، 
واليــات ضريبيــة أخــرى، صعوبــات فــي إنفــاذ الضرائــب. وفــي مثــل 
هــذه الحــاالت، تتســرب اإليــرادات الضريبيــة عبــر األنظمــة الوطنيــة، 
مــا يضطــّر البلــدان إلــى الّســعي لتعويــض الخســائر عــن طريــق فرض 

ضرائــب تشــويه علــى قاعدة ضريبية تشــكو أصــاًل مــن محدوديتها. 
كذلــك يبــدو جليــًا أن الزيــادات الضريبيــة المباشــرة ال تحّل المشــكلة 
فــي ظــل حريــة حركــة عوامــل اإلنتــاج، وفــي بيئــات تعانــي مــن 
ضيــق القاعــدة الضريبيــة وارتفــاع حجــم األنشــطة ذات الطابــع غيــر 
الرســمي. وعندمــا يحــاول بلــد ذو قاعــدة ضريبيــة محــدودة زيــادة 
الضرائــب بطريقــة غيــر واضحــة المعالــم، يصبــح الدخــل الخاضــع 

ــه عرضــة لالنخفــاض78. ــغ عن ــة المبّل للضريب

قيــاس  علــى  القــدرة  علــى  الضرائــب  إنفــاذ  تحســين  يتوّقــف 
ســّن  التكاليــف  هــذه  وتشــمل  للضرائــب.  االجتماعيــة  التكاليــف 
الضريبة وإدارتها وتحصيلها، واألهم من كل ذلك، الخســائر الفادحة 
التــي يتســّبب بهــا المكّلفــون الذيــن يســعون إلــى تقليــص المســؤولّية 
والتهــّرب  الّضريبــي  التحكيــم  إلــى  اللجــوء  خــالل  مــن  الضريبيــة 
أو التجّنــب الضريبــي. ومــا لــم تــراَع هــذه التكاليــف عنــد صياغــة 
السياســة الضريبية، يمكن لثمن اإلنفاذ أن يتجاوز الخســائر الفادحة 
الناجمــة عــن التهــرب أو التجنــب الضريبــي أو العوائــد الهامشــية ألي 
تحّســن محــدد فــي االمتثــال. وعلــى ســبيل المثــال، تنفــق الواليــات 
المتحــدة تريليــون دوالر أمريكــي ســنويًا علــى اإلنفــاذ، وفــي المقابــل 
تضّيــع خزينــة الواليــات المتحــدة أقــل مــن نصــف هــذا المبلــغ بســبب 
ضرائــب غيــر مبّلــغ عنهــا79. إّن هــذه المعلومــات تلعــب دورًا حاســمًا 
ــد مــدى فعاليــة جمــع  ــى تحدي فــي مســاعدة صانعــي السياســات عل
عائــدات إضافيــة عــن طريــق زيــادة معــدالت الضرائــب أو ترشــيد 
خــالل  مــن  االجتماعيــة  التكاليــف  خفــض  أو  الضريبيــة  الحوافــز 
تحســين قــدرات تحصيــل الضرائــب للحــد مــن الخســائر الفادحــة.

االنتهاكات الضريبية واالنفاق الضريبي: من تخدم، القطاع الرسمي أم غير الرسمي؟. 2
قــد تشــّكل النظــم الضريبيــة غيــر الفعالــة ظاهرّيــًا، اســتجابة منطقيــة 
لصعوبــات اإلنفــاذ الناجمــة عــن نقــص المعلومــات الضريبيــة المتعلقة 
باألنشــطة الرســمية وغيــر الرســمّية علــى حــد ســواء. وبشــكل عــام، 
تنخفــض اإليــرادات العامــة فــي البلــدان التــي يزدهــر فيهــا قطــاع 
األنشــطة غيــر الرســمية بنســبة 5-10 نقــاط مئوية مــن الناتج المحلي 

اإلجمالــي مقارنــة بالبلــدان التــي يمّثــل فيهــا القطــاع غيــر الرســمي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي80. كذلــك عندمــا تمــارس  أقــل مــن ربــع 
شــرائح واســعة مــن الســّكان أعمــااًل غيــر مســتقّرة أو يكثــر األفــراد 
الذيــن يعملــون لحســابهم الخاص، تســّجل نســب الضريبة إلــى الناتج 

المحلــي اإلجمالــي معــدالت متدنيــة فــي مختلــف البلــدان81.
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يجــب التمييــز بيــن التهــّرب الضريبــي واألنشــطة غيــر الرســمّية. 
وينبغي أال يصّنف النشــاط غير الرســمي ضمن فئة عدم المشــروعية 
أو التهــرب الضريبــي. إن إدراج العّمــال غيــر النظامييــن ضمن عناصر 
الــذي يقــوم علــى التهــّرب  "اقتصــاد الظــل" أو االقتصــاد المــوازي 
الضريبــي يــؤدي إلــى نتائــج ضــاّرة ومضّللــة علــى حــد ســواء82. وقــد 
تكــون األنشــطة غيــر الرســمية قانونيــة ولكنهــا ال تخضــع للضرائــب 
بســبب صغــر حجمهــا أو صعوبــة فــرض الضرائــب عليهــا وقدرتهــا 
وفــي  الرســمية83.  اإلحصــاءات  فــي  القيــاس  مــن  اإلفــالت  علــى 
الرســمي  غيــر  الطابــع  ذات  األنشــطة  تكــون  قــد  الحــاالت،  بعــض 
واســعة االنتشــار، ولكــن ال ُينظــر إليــه علــى أنهــا كذلــك، بــل بوصفهــا 
طريقــة أخــرى لممارســة األعمــال التجاريــة فحســب84. ويمّثــل الحــّد 
مــن األنشــطة ذات الطابــع غيــر الرســمي هدفــًا أساســيًا للسياســة 
الطابــع  ذات  األنشــطة  تقــاوم  الضرائــب  أن  بمــا  ولكــن  الضريبيــة، 
الرســمي، نــادرًا مــا تتشــّجع الشــركات غيــر الرســمية علــى االنضمــام 
إلــى االقتصــاد الرســمي. وعوضــًا عــن ذلــك، ينبغي أن ينصــب التركيز 
علــى ضمــان عــدم تحــّول القــدرات اإلنتاجيــة الرســمية هي أيضــًا إلى 
القطــاع غيــر الرســمي. ويحاجــج بعضهــم بأنــه عندمــا ينمــو القطــاع 
الرســمي، تنكفــئ األنشــطة غيــر الرســمية. وتتمثــل إحــدى طــرق دعم 
القطــاع الرســمي فــي الحــد مــن التهــّرب أو التجّنــب الضريبــي فيــه.

مــا زال القطــاع الرســمي يقــع في صلب االهتمــام، إذ يشــّكل تحديًا 
ثالثيــًا بالنســبة إلــى تصميــم الضرائــب. فمــن جهــة، يســعى واضعــو 
السياســات إلــى مكافحــة التجــاوزات الضريبيــة، بمــا فيهــا التهــّرب 
والتجّنــب وعــدم االمتثــال والتحكيــم والمنافســة الضريبيــة. ومــن 
جهــة أخــرى، يقــّدم هــؤالء حوافــز ضريبيــة ســخية بغيــة اجتــذاب 
االســتثمارات الخاصــة األجنبيــة، نظــرًا إلــى أن معــدالت الضريبــة 
الفعلية تؤثر على موقع األرباح واالســتثمارات الحقيقية المبّلغ عنها 
للشــركات المتعــددة الجنســيات. ويواجــه العديــد مــن البلــدان معضلة 
تــآكل القاعــدة الضريبيــة الناجمــة عــن تحويــل  مكافحــة عواقــب 
األربــاح، بالتــوازي مــع تقديــم حوافــز ضريبيــة مفرطــة بــدون تقديــر 
تداعياتهــا الكاملــة علــى اإليــرادات85. وفيمــا يشــّكل بعــدًا ثالثــًا لهــذه 
المســألة، يســعى صانعــو السياســات إلــى ضمــان حصــول الشــركات 
المحليــة التــي تمتثل لدفــع الضرائب على فرص متكافئــة في النظام 
الضريبــي. ويســاعد ذلــك علــى تجّنــب المنافســة والحوافــز المشــّوهة 
تحويــل  أو  الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي  االنــزالق  إلــى  تدفــع  التــي 
وفــي  أدنــى.  ضريبيــة  معــدالت  ذات  أخــرى  واليــات  إلــى  األربــاح 
تونــس، يقــع عــبء ضريبــة الشــركات علــى شــركات اإلنتــاج المحّليــة، 
بينمــا تســتفيد الشــركات الخارجيــة المصــّدرة )األفشــور( مــن عائــق 
ضريبــّي86 يحــرم الحكومــة مــن إيــرادات تبلــغ 2 فــي المئــة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي87. وفــي المغــرب، بلــغ مقــدار اإلعفــاءات الضريبيــة 
علــى شــكل إيــرادات عاّمــة مهــدورة 3.5 مليــار دوالر أميركــي في عام 
2016 88 )حــّدد صنــدوق النقــد الدولــي حجــم هــذه اإليــرادات بنســبة 4 

فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2015(89.

ينتشــر التهــرب الضريبــي علــى نطــاق واســع فــي القطــاع الرســمي. 
التصميــم  فــي  األســاس  حجــر  الضريبــي  التهــرب  مراعــاة  وتعــّد 
الضريبــي األمثــل90. فالتهــرب الضريبــي مــن جانــب ذوي األرصــدة 
الماليــة الضخمــة والموظفيــن اإلدارييــن فــي مجموعــة مــن الخدمات 
المهنيــة، بمن فيهم األطبــاء والمحامون والمحاســبون والمصرفيون، 
لــه آثــار مدّمــرة علــى القاعــدة الضريبيــة واإلنصــاف الضريبــي. وفــي 
هــذا الســياق، ليســت المعــدالت القانونيــة للضرائــب هــي مــا يجعــل 
األنظمــة الضريبيــة ذا طابــع انحــداري )نزولــي(، بــل إســاءة اســتعمال 
مبــدأ  تطّبــق  التــي  الضريبيــة  النظــم  إّن  الواقــع،  وفــي  الضرائــب. 
التصاعديــة لشــمول ذوي األرصــدة الضخمــة بدون أن تقتــرن بالقدرة 
الكافيــة علــى إنفاذهــا، تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تــآكل قاعدتهــا 
الضريبيــة91. وفــي تونــس ومصــر، تراكــم حوالــى 64 فــي المئــة و70 
فــي المئــة علــى التوالــي مــن إيــرادات ضريبــة الدخــل الفــردي عــام 
2018 مــن الرواتــب المحليــة الخاضعــة للضريبــة المســتقطعة92، علمــًا 
أّن 2 فــي المئــة فقــط مــن إيــرادات ضريبــة الدخــل الفــردي فــي مصــر 
مصدرهــا الدخــول المهنيــة. وفــي تونــس، ال يمتثــل 50 فــي المئــة 
مــن أصحــاب المهــن الليبراليــة، وتحديــدًا المحامــون، اللتزاماتهــم 
الضريبيــة93. وفــي األردن، ال يقــّدم المهنيــون العاملــون لحســابهم 
الخــاص ســوى مســاهمة ضئيلــة فــي القاعــدة الضريبيــة )0.27 فــي 
المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(، كمــا ينخفــض عــدد مكّلفــي 
الضريبــة مــن حيــن إلــى آخــر، مــا يســّلط الضــوء علــى التحديــات التي 
تواجــه فــرض الضرائــب علــى مقدمــي الخدمــات المهنيــة94. وفــي 
المغــرب، تمّثــل الضرائــب المســتقطعة مــن الرواتــب 70 فــي المئــة من 
إجمالــي الدخــل، وفــي المقابــل ال تمثــل الضرائــب المســتقطعة مــن 

ــة فقــط95. الدخــول المهنيــة ســوى 11 فــي المئ

يمّثــل الســعي إلــى تحقيــق أعلــى قــدر مــن اإليــرادات مــن ضرائــب 
وتســعى  الضريبيــة96.  السياســة  فــي  أساســيًا  ركنــًا  الشــركات 
الشــركات إلــى التهــّرب مــن الضرائــب عبــر اســتخدام اســتراتيجيات 

 ويمّثل الحّد من األنشطة ذات الطابع 

غير الرسمي هدفًا 

أساسيًا للسياسة الضريبية

 تسعى الشركات إلى 

 التهّرب من الضرائب عبر استخدام 

استراتيجيات مختلفة
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مختلفــة، بمــا فيهــا تحويــل األربــاح عــن طريــق توجيــه الرســوم 
التــي  الواليــات  عبــر  الملموســة  الممتلــكات غيــر  علــى  والعائــدات 
خــالل  مــن  الثغــرات  مــن  واالســتفادة  تفــرض ضرائــب مخّفضــة، 
اســتغالل المعاهــدات والتخطيــط الضريبــي العدوانــي والتحكيــم 
رأس  دخــل  علــى  المفروضــة  الضرائــب  مــن  للتهــرب  الضريبــي 
غيــر  التطبيــق  مــن خــالل  التحويلــي  بالتســعير  والتالعــب  المــال 
المنتظــم لمبــدأ النّديــة. كذلــك تســعى الشــركات إلــى التهــرب مــن 

دفــع الضرائــب مــن خــالل تجزئــة نفســها إلــى كيانــات أصغــر حجمــًا 
للتنقــل بيــن الشــرائح الضريبيــة وااللتزامــات الضريبيــة التــي تقابــل 
كل واحــدة منهــا، وتغييــر هويــات مالكيهــا القانونييــن للتهــرب مــن 
التــي  الواليــات  فــي  علــى خصومــات  والحصــول  الضرائــب  دفــع 
تفــرض ضرائــب مرتفعــة، مــن خــالل االقتــراض فــي تلــك الواليــات 
إلقــراض فروعهــا فــي الواليــات التــي تفــرض ضرائــب مخّفضــة.

حجم التهّرب الضريبي وتسرب اإليرادات في المنطقة العربية. 3
فــي صلــب تحليــل إســاءة  الرســمي  القطــاع  يكــون  ينبغــي أن 
اســتخدام الضرائــب )مثــل التهــّرب والتجنــب الضريبــي(. تعــّد 
األرقــام ذات الصلــة غنّيــة عــن البيــان، إذ تشــير اإلحصــاءات إلــى 
ثــروات خاصــة تتــراوح قيمتهــا بيــن 8.7 تريليــون دوالر  وجــود 
كذلــك  الضريبيــة97.  المــالذات  فــي  ُمخّبــأة  دوالر  تريليــون  و36 
يجــري االحتفــاظ بمــا يــوازي 10 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي 
غيــر  خارجيــة  أصــول  ضمــن  العالــم  مســتوى  علــى  اإلجمالــي 
خاضعــة للضرائــب، بينمــا تحــّول الشــركات المتعــددة الجنســيات 
إلــى  الســنوية  أرباحهــا  مــن  دوالر  تريليــون   1.3 بمقــدار  أرصــدة 
عــدد محــدود مــن المــالذات الضريبيــة98، مــا يــؤدي إلــى خســائر فــي 
المباشــرة،  المباشــرة وغيــر  بنوعيهــا  الشــركات  إيــرادات ضرائــب 
ذات  الخســائر  وتصــل  دوالر99.  مليــار  و600   500 بيــن  تتــراوح 
الصلــة التــي تتكبدهــا البلــدان المنخفضــة الدخــل إلــى 200 مليــار 

الالزمــة  الســنوية  التمويــل  فجــوة  ربــع  يعــادل  مــا  أي  دوالر100 
الناميــة101.  البلــدان  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
لــألردن وتونــس والمغــرب  المشــترك  الناتــج  المبلــغ  ويفــوق هــذا 
فــي عــام 2019. وعــالوة علــى ذلــك، ُفقــدت أرصــدة بمقــدار 8.8 
فيهــا  بمــا  التجاريــة،  بالفواتيــر  التالعــب  بســبب  دوالر  تريليــون 

العربيــة102. المنطقــة  فــي  دوالر  مليــار   77.5 بمقــدار  أرصــدة 

لتســّرب  مصــدرًا  الشــركات  علــى  المفروضــة  الضرائــب  تشــّكل 
مــن  كبيــرة  عائــدات  الحكومــات  تخســر  الضريبيــة.  اإليــرادات 
التجــاوزات الضريبيــة، بمــا فــي ذلــك فــي المنطقــة العربيــة )اإلطــار 
النظــام  لهــا  يتعــّرض  التــي  الضغــوط  علــى  ذلــك  ويــدّل   .)4.1
الضريبــي الدولــي بســبب الفجــوات النظاميــة فــي قواعــد الضرائــب 

العالميــة.

اإلطار 4.1 سوء استخدام ضرائب الشركات والتسّربات الضريبية في المنطقة العربية

وضعــت شــبكة العدالــة الضريبيــة Tax Justice Network والباحثــان كوبهــام وجانســكي )2018( منهجيات لقيــاس آثار اإليــرادات الناجمة عن 
ســوء اســتخدام ضرائــب الشــركات فــي المنطقــة العربيــة. وقــد اســُتخدمت مجموعتان مــن البيانات عاليــة الدّقــة، هما قاعــدة بيانات اإليــرادات 

الحكوميــة وجهــاز اإلحصــاءات الماليــة الحكوميــة التابع لصنــدوق النقــد الدولي، لتحديد نطاق الخســائر.

وقــد بّيــن هــذا التمريــن أن االقتصــادات المتوســطة الدخــل ذات القاعــدة الضريبيــة المتنوعــة )مثــل األردن وتونــس ومصــر والمغــرب( تتحّمــل 
فــي المتوســط نصــف الخســائر الســنوية فــي عائــدات الضرائــب فــي المنطقــة العربيــة بســبب ســوء اســتخدام ضرائــب الشــركات. وتعــادل هــذه 
الخســائر 16 فــي المئــة مــن مجمــل نفقــات المنطقــة العربيــة علــى الصحــة، وحوالــى 11 فــي المئــة مــن ميزانياتهــا التعليمية فــي عــام 2017، على 
التوالــيأ. وبهــدف توفيــر تقييــم مقــارن، ُأعيــد توليــد الخســائر الضريبيــة للشــركات كمــا وردت فــي تقارير منظمــة التعــاون والتنمية فــي الميدان 
االقتصــادي لــكل بلــد بعينــه، ذلــك أن الخســائر الضريبيــة ُتقــارن بتلــك التــي أبلغــت عنهــا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي. 
وتخســر مصــر فــي المتوســط 2.1 مليــار دوالر مــن إيــرادات ضريبــة الشــركات )وتتكافــأ هــذه الخســارة مــع نتائــج منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 
ــر  ــى تقاري ــة برصيــد 87 مليــون دوالر اســتنادًا إل ــل، يخســر األردن 100 مليــون دوالر فــي المتوســط )مقارن الميــدان االقتصــادي(؛ وفــي المقاب

منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي(.

وتبّين النتائج أن المنطقة العربية شهدت تسربات ضريبية ملحوظة على مدى العقد الماضي، تماشيًا مع العديد من التقارير االستقصائية حول 
التهــرب الضريبــي للشــركات. وعلــى ســبيل المثــال، يكّلــف التهــّرب الضريبــي خزينــة الدولــة األردنيــة بيــن 100 و200 مليــون دوالر ســنويًا، بحســب 
بيانــات الحكومــة األردنيــةب. وفــي لبنــان، بلغ مقدار التهّرب من ضريبة دخل الشــركات ما بين 400 إلــى 450 مليون دوالرج. وتقّدر منظمة أوكســفام 

أّن المغــرب يخســر 2.5 مليــار دوالر ســنوّيًا بســبب التهــرب الضريبــيد. ويبلغ مقــدار التهرب الضريبي في تونــس حوالي 540 مليــون دوالر ســنويًاه.

 أ.    بلغ مجموع النفقات الصحية في المنطقة العربية 74 مليار دوالر في عام 2017. ومع ذلك، فإن حّصة المملكة العربية السعودية وحدها من هذا الرقم تبلغ حوالى 40 في  
       المائة. وعلى هذا النحو، بلغت النفقات الصحية في المنطقة العربية )باستثناء المملكة العربية السعودية( 46 مليار دوالر في عام 2017، بحسب أرقام صندوق النقد العربي.

.OCCRP, 2020 .ب
.Blominvest Bank, 2017  .ج

.https://www.lavieeco.com/economie/evasion-fiscale-le-maroc-bien-pare-pour-quitter-la-liste-grise-debut-janvier/  .د
.https://africanmanager.com/tunisie-levasion-fiscale-estimee-a-15-milliard-de-dinars-par-an-selon-un-expert/  .ه
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4. النظم الضريبية في المنطقة العربية: التحديات والفرص المتعلقة بتعبئة اإليرادات الضريبية

سياســة  تصميــم  علــى  القــدرة  بتــرف  تتمتــع  البلــدان  تعــد  لــم 
ضريبيــة بمعــزل عــن البلــدان األخــرى103 أو مكافحــة التجــاوزات 
ولــم  والوطنيــة.  الدوليــة  السياســات  صنــع  بطريقــة  الضريبيــة 
القاعــدة  قــادرة علــى تحديــد  التقليديــة  الجغرافيــة  الحــدود  تعــد 
الضريبيــة المحتملــة لبلــد مــا. وفــي ظــل العولمــة الســائدة اليــوم، 
تتمتــع االقتصــادات بالقــدرة علــى "اجتــذاب رأس المــال األجنبــي 
واألفــراد  األجانــب،  والعمــال  األجانــب،  والمســتهلكين  والمباشــر، 
األجانــب، وفــرض الضرائــب عليهــم"104. وال يــزال يتعّين على جامعة 

المطلــوب  اإلقليمــي  التكامــل  مســتوى  تقــارن  أن  العربيــة  الــدول 
لمكافحــة الممارســات التعســفية فــي مجــال الضرائــب بالممارســات 
المتقدمــة فــي مجــاالت أخــرى. وال توجــد هيئــة متخّصصــة تعنــى 
حصــرًا بمعالجــة التعــاون فــي المســائل الماليــة والضريبيــة، ســواء 
المنافســة  أو  الضرائــب  اســتعمال  إســاءة  بمكافحــة  يتعّلــق  فيمــا 
الضريبيــة أو تــآكل القاعــدة الضريبيــة، أو إلعــادة معايــرة الضريبــة 
علــى المســتوى اإلقليمــي ومعاهــدات االســتثمار، ال ســيما وأن النظام 

الضريبــي العالمــي الجديــد ال يــزال قيــد اإلعــداد.

تداعيات النظام الضريبي العالمي الجديد على المنطقة العربية. 4

االســتفادة  الرقميــة  الخدمــات  لمقدمــي  الرقمنــة  أتاحــت  لقــد 
مــن المبيعــات بــدون أن يكــون لهــم بالضــرورة وجــود مــادي فــي 
الواليــات الضريبيــة التــي يتــّم فيهــا االســتهالك. ويمكــن أن ُتحــرم 
البلــدان مــن حــق فــرض الضريبــة علــى هــذه األربــاح، إذ ُتفــرض 
الضريبــة علــى الدخــل مــن المبيعــات فــي األماكــن التــي تتخــذ منهــا 
المشــكلة  ولكــن  لهــا105.  مقــّرات  الجنســيات  المتعــددة  الشــركات 
ــى  ــة بحــق فــرض الضرائــب ال تقتصــر عل األوســع نطاقــًا ذات الصل
للمدفوعــات  المتزايــد  االســتخدام  ويعنــي  الرقميــة.  الخدمــات 
داخــل كل مجموعــة فيمــا يتعلــق بالملكيــة الفكريــة وســداد الديــون 
أنــه يمكــن نقــل حصــة متزايــدة مــن أربــاح الشــركات العالميــة خارج 
مجموعــة  فــإن  ولذلــك  الضريبيــة.  الواليــات  اختصــاص  نطــاق 
االقتصــادي  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  العشــرين 
ــز  تعــّدان حزمــة مــن اإلصالحــات الضريبيــة العالميــة ثنائيــة الركائ

ســتنطوي علــى آثــار طويلــة األجــل علــى االقتصــادات العربيــة.

يســعى الركــن األول مــن اإلصالحــات المقترحــة إلــى منــح حقــوق 
جديــدة تتعلــق بفــرض الضريبــة، عبــر ترحيــل حصــة مــن أربــاح 
إلــى  األربــاح  لتوزيــع  قاعــدة  إلــى  اســتنادًا  العالميــة  الشــركات 
بلــدان ســوق رأس المــال. وقــد يشــّكل هــذا االقتــراح بديــاًل للنظــام 
إلــى  اســتنادًا  الشــركات  علــى  الضرائــب  تفــرض  حيــث  الحالــي، 
وجودهــا المــادي وتعريــف الشــركة الدائمــة، الــذي لطالمــا اســُتغّل 
لترحيــل قســط هــاّم مــن أربــاح الشــركات إلــى المــالذات الضريبيــة. 

الشــركات  علــى  الضرائــب  ُتفــرض  الجديــد،  النهــج  ظــل  وفــي 
ــد بموجــب صيغــة  المتعــددة الجنســيات علــى أســاس تكاملــّي موحَّ
توزيــع مّتفــق عليهــا تخصــص عتبــة محــددة مــن "األربــاح المتبقيــة" 

بيــن البلــدان التــي تتــّم فيهــا عمليــات البيــع.

وينطبــق هــذا التوزيــع علــى 20 فــي المئــة مــن األربــاح المتبقيــة 
خصــم  قبــل  األربــاح  مــن  المائــة  فــي   10 مــن  أكثــر  يــوازي  )مــا 
الضريبــة(106. وفــي الجوهــر، تهــدف اإلصالحــات إلــى إعــادة توزيــع 
اإليــرادات الضريبيــة وضمــان قيــام الشــركات الرقميــة المتعــددة 
أنــه فــي عــام  المزيــد مــن الضرائــب107. وُيذكــر  الجنســيات بدفــع 
2018، لــم تدفــع ســتون مــن أكبــر الشــركات المتعــددة الجنســيات، 
رغــم  ضرائــب،  أي  موتــورز،  وجنــرال  ونتفليكــس  أمــازون  مثــل 
تصريحهــا عــن أربــاح عالميــة تبلــغ حوالــي 80 مليــار دوالر108. وتقــّدر 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي أّن االصالحــات 
فــي إطــار هــذه الركيــزة األولــى قــد توّلــد إيــرادات ضريبيــة إضافيــة 
إلــى  أولــي  تقييــم  ويشــير  ســنويًا109.  دوالر  مليــار   125 تســاوي 
زيــادة  إلــى  يــؤدي  التحصيــص  فــي  العمالــة والمبيعــات  أّن إدراج 

جوهريــة فــي الحقــوق الضريبيــة للبلــدان الناميــة110.

ال تــزال آثــار أســلوب التحصيــص حســب صيــغ محــددة علــى البلــدان 
العربيــة تتوقــف علــى ثقــل العوامــل المســتخدمة فــي تحصيــص 
الرواتــب  وكشــوف  والمبيعــات  األصــول  )مثــل  المتبقيــة  األربــاح 
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والتوظيــف ومــا إلى ذلك(. وبحســب صندوق النقد الدولي، ســتتكبد 
البلــدان العربيــة الغنية بالنفط وتلك التي تصّنف كمحاور لالســتثمار 
)مثــل البحريــن والجزائــر وعمــان وقطــر( خســائر صافيــة، بصــرف 
فــي  التوظيــف  أو  األصــل  عامــل  اســتخدام  جــرى  إذا  عمــا  النظــر 
تحصيــص األربــاح. وفــي المقابــل، ستســتفيد االقتصــادات الفقيــرة 
بالنفــط )مثــل األردن وتونــس ومصــر والمغــرب( مــن التحصيــص 
أكبــر  بلــدان محــاور االســتثمار  التوظيــف. وســتكون  القائــم علــى 
الخاســرين، ولكــن خســائر اإليــرادات قــد تكــون إســمية إذ ُيرّجــح أن 

ُتفــرض ضرائــب هامشــية علــى األربــاح إن ُوجــدت111.

وتقــّدم الركيــزة الثانيــة ضريبــة عالميــة جديــدة مضــادة لتــآكل 
المنافســة  معالجــة  أجــل  مــن   112)GloBE( الضريبيــة  القاعــدة 
الضريبيــة. وبينمــا تهــدف الركيــزة األولــى إلــى إعــادة توزيــع الحقوق 
جاذبيــة  أقــل  األربــاح  نقــل  جعــل  إلــى  الثانيــة  ترمــي  الضريبيــة، 
لبلــدان منشــأ هــذه  الســماح  المتعــددة الجنســيات، عبــر  للشــركات 
الشــركات بفــرض ضرائــب علــى األربــاح التــي ال تخضــع للضريبــة 
بشــكل كاف فــي بلــدان الســوق )البلــدان التــي ُتعلــن فيهــا الشــركات 
عــن أرباحهــا(، تصــل إلــى الحــد األدنــى مــن معــدل ضريبــي فّعــال، 
أي بمقــدار 15 فــي المئــة113. وعلــى ســبيل المثــال، إذا ســّجلت شــركة 
مــا أرباحــًا فــي واليــة قضائيــة أو مــالذ يفــرض معــدالت متدنيــة مــن 
الضرائــب، يحــق للســلطات الضريبيــة فــي البلــدان التــي تمــارس فيها 
الشــركة أعمالهــا جبايــة ضرائــب تصــل إلــى الفــارق بيــن معــدالت 
ــة،  ــى العالمــي لمعــدل الضريب ــد الســوق والحــد األدن ــة فــي بل الضريب
وبالتالــي إزالــة حافــز إخفــاء األربــاح وتحويلهــا. ومــع ذلــك، وفــي 
ظــل هــذا اإلصــالح الجديــد، يحتفــظ بلــد المنشــأ )البلــد األم للشــركة( 

باألولويــة فــي تحصيــل األربــاح التي ال تخضع للضريبة بشــكل كاف، 
وبعدئــذ فقــط يمكــن للبلــدان التــي تمــارس فيهــا الشــركات المتعــددة 
الجنســيات أعمالهــا، تحصيــل الحصــة المتبقيــة مــن الضرائــب علــى 
األربــاح المذكــورة. كذلــك يبــرز اقتــراح بديــل تقّدمــت بــه مجموعــة 
مــن الباحثيــن114، وُيعــرف باســم "METR"، الــذي يســعى إلــى تجــاوز 
المقــاّر  معاملــة  خــالل  مــن  األول  االقتــراح  فــي  التماثــل  انعــدام 
فيمــا  متســاوية  بوصفهــا  للشــركات  المضيفــة  والبلــدان  الرئيســية 
يتعلــق بإعــادة توزيــع األربــاح التــي ال تخضــع للضريبــة بشــكل كاٍف، 
والتــي ســُتحّصص وفقــًا لهذا االقتراح الجديد حســب حجم النشــاط 

االقتصــادي للشــركة المتعــددة الجنســيات فــي كل بلــد بعينــه.

التعــاون  ومنظمــة  العشــرين  مجموعــة  بيــن  التســوية  وتحقــق 
العربيــة  للمنطقــة  أقــل  فوائــد  االقتصــادي  الميــدان  فــي  والتنميــة 
ــة بمقتــرح METR 115، حيــث تتــراوح مكاســب اإليــرادات بيــن  مقارن
 GloBE 2 و8 مليــار دوالر ســنويًا عنــد تقييمهــا بواســطة مقترَحــي
وMETR بالحــد األدنــى مــن المعــدالت، أي 15 فــي المئــة و20 فــي 
المئــة و25 فــي المئــة )الشــكل 4.20(116. وقــد تعانــي البلــدان العربيــة 
التــي تقــّدم حوافــز ضريبيــة مــن تقّلــص هــذه الحوافــز إذا قامــت 
بتخفيــض المعــدل الضريبــي الفعلــي، ما يمنــح البلــدان األخــرى الحق 
فــي تعويــض الضرائــب التي ُهــدرت. ويمكن للواليات القضائيــة ذات 
المعــدالت الضريبيــة المتدنيــة علــى الشــركات، التــي ال تعــّدل نظمهــا 
الضريبيــة، أن تشــهد إمكانية تدفق اإليــرادات الضريبية إلــى واليات 
قضائيــة أخــرى117. وعلــى نطــاق أوســع، قــد يلــزم إجــراء تغييــرات 
فــي التشــريعات الوطنيــة إلبــراز آثــار اإلصالحــات فــي إطــار الركيــزة 

الثانيــة فيمــا يتعلــق بالحوافــز الضريبيــة والمعاهــدات الضريبيــة.

الشكل 4.20 أرباح اإليرادات من الحد األدنى العالمي لمعّدل ضريبة الشركات بالنسبة للبلدان األعضاء في اإلسكوا، 
METR بماليين الدوالرات، بحسب المعدالت المختلفة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، واقتراح
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(بمليون دوالر)

25%
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4. النظم الضريبية في المنطقة العربية: التحديات والفرص المتعلقة بتعبئة اإليرادات الضريبية

النتائج الرئيسية هاء. 

فــي المنطقــة العربيــة، انخفــض إجمالــي اإليــرادات كنســبة . 1
الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــالل العقــد ونصــف العقــد  مــن 
الماضييــن، مــن 42 فــي المائــة فــي عــام 2008 إلــى 28 فــي 
المائــة فــي عــام 2020. وبالنســبة للبلــدان المتوســطة الدخــل 
فــي المنطقــة العربيــة، بلغــت الحصــة المذكــورة حوالــي 24 فــي 
المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2020. وبقــي أداء 
ــدان المتوســطة الدخــل، خــالل العقــد  ــرادات فــي البل ــة اإلي تعبئ
المنصــرم، أقــّل مــن مثيلــه فــي األســواق الناشــئة واالقتصــادات 

الناميــة أو فــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي.

لقــد أدت الجائحــة إلــى مفاقمــة االتجــاه التنازلــي فــي إجمالــي . 2
آثــاٌر ســلبية جســيمة  أزمــة كوفيــد-19  عــن  نجــم  اإليــرادات. 
علــى اإليــرادات، بمــا فــي ذلــك إيــرادات النفــط والغــاز فــي بلــدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ومضاعفــة الضغــوط الماليــة فــي 
جميــع الــدول العربيــة. وأدخلــت عــدة بلــدان إصالحــات ضريبيــة 
الخســارة  أن  وُيذكــر  لألزمــة.  الســلبية  اآلثــار  مــن  للتخفيــف 
المقــدرة فــي إجمالــي اإليــرادات تصــل إلــى 8 فــي المائــة مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الجزائــر.

تتباين مصادر اإليرادات كثيرًا بين البلدان العربية. وبالنســبة . 3
لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، مــا زال قطــاع النفــط والغــاز 
يشــّكل المصــدر الرئيســي لتلــك اإليــرادات، علمــًا أن تلــك البلــدان 
بــدأت ترّكــز مؤّخــرًا فقط على فــرض الضرائب من خــالل إدخال 
ضريبــة القيمة المضافة وضرائب اإلنتــاج. وفي المملكة العربية 
الســعودية، بلغــت حصــة النفط والغــاز من إجمالــي اإليــرادات 64 
فــي المائــة فــي عــام 2019، أمــا فــي البلــدان المتوســطة الدخــل، 
فُتجبــى اإليــرادات العامــة بشــكل أساســي مــن الضرائــب، حيــث 
تتــراوح حصتهــا فــي إجمالــي اإليــرادات مــن 41 فــي المائــة فــي 
الجزائــر، إلــى 79 فــي المائــة فــي لبنــان فــي عــام 2019. وفــي 
المغــرب، وصلــت هــذه الحصــة إلــى 87 في المائــة في عــام 2017 

بنــاًء علــى أحــدث البيانــات.

المحلــي . 4 الناتــج  مــن  كحصــة  الضريبيــة،  اإليــرادات  بلغــت 
اإلجمالــي فــي المنطقــة العربيــة، حوالــي 8 فــي المائــة منــذ عام 
2010. وتخفي هذه النســبة تباينات واسعة بين البلدان العربية، 
إذ شــّكلت الضرائــب في البلدان المتوســطة الدخــل 19 في المائة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2019، و7 فــي المائــة 
فــي أقــل البلــدان نمــّوًا، و1.5 فــي المائــة فــي البلــدان المتضــررة 
ــدان العربيــة المتوســطة الدخــل،  مــن النزاعــات. وقــد قامــت البل
لإليــرادات  كمصــدر  الضرائــب  علــى  الغالــب  فــي  تعتمــد  التــي 
العامــة، ِبســّن إصالحــات ضريبيــة علــى مــدى العقــد الماضــي، بمــا 
فيهــا تلــك المتعلقــة بالدخــل الفــردي ودخــل الشــركات وضرائــب 

الســلع والخدمــات. ومــع ذلــك، ال يــزال متوســط نســبة الضرائــب 
إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي تلــك البلــدان منخفضــًا، إذ بلــغ 
حوالــي 16 فــي المائــة فــي عــام 2019 مقارنــة بنســبة 25 فــي 
المائــة فــي أوروبــا والبلــدان المتقدمــة، وحوالــي 18 فــي المائــة 

فــي البلــدان المتوســطة الدخــل حــول العالــم.

بشــكل عــام، يعتمــد النظــام الضريبــي فــي المنطقــة العربيــة . 5
علــى  أعبــاء  تفــرض  التــي  المباشــرة  غيــر  الضرائــب  علــى 
الفقــراء والطبقــة الوســطى أكثــر مــن األغنيــاء. وتظــل نســبة 
متدنيــة،  الضريبيــة  اإليــرادات  إجمالــي  مــن  الدخــل  ضرائــب 
بينمــا ال تشــكل ضرائــب الثــروات ســوى نســبة ضئيلــة. وُتبــرز 
هــذه األنمــاط ســيطرة نظــام ضريبــي ذي منحــى انحــداري، رغــم 
اإلصالحــات األخيــرة. وال يــزال الســعي إلــى اّتبــاع ضرائــب أكثــر 

تصاعديــة يمثــل تحديــًا حقيقّيــًا.

رفعــت . 	 التــي  األخيــرة  الضريبّيــة  اإلصالحــات  تــؤدِّ  لــم 
معــدالت الضرائــب ووّســعت نطــاق القواعــد الضريبيــة إلــى 

الضريبيــة. اإليــرادات  تحســين 
الشــركات، 	  ودخــل  الفــردي  الدخــل  ضرائــب  تشــهد  لــم 

ــي الضرائــب، أي تحســن ملحــوظ فــي  كحصــة مــن إجمال
معظــم البلــدان العربيــة خــالل العقــد الماضــي. ولــم يتــم 
إدخــال أي إصالحــات علــى ضريبــة الممتلــكات وبقيــت 

حصــة هــذه الضرائــب مــن إجمالــي الضرائــب متدنيــة.
الســلع 	  اّتســم أداء تعبئــة اإليــرادات مــن خــالل ضرائــب 

والخدمــات بالتبايــن المســتمّر. فقــد شــهدت بعــض البلــدان 
إجمالــي  مــن  الصلــة  ذي  نصيبهــا  فــي  زيــادة  العربيــة 
اإليــرادات الضريبيــة بينمــا لــم تشــهد ذلــك بلــدان أخــرى، 
بــل اختبــرت انخفاضــًا أو انعــدام أّي تحســن ملحــوظ فــي 

الماضيــة. العشــر  الســنوات 
إذ 	  بالضعــف،  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  كفــاءة  اّتســمت 

العالميــة،  بالمعاييــر  بيــن 0.32 و0.42 مقارنــة  تراوحــت 
الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  مثــل متوســط منظمــة 
االقتصــادي البالــغ 0.55. وعــالوة علــى ذلــك، انخفضــت 
ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة لمعظــم البلــدان العربيــة 
خــالل العقــد الماضــي، حتــى بالنســبة لتلــك التــي رفعــت 
معدالتهــا. وفــي المقابــل، لــم تســّجل الكفــاءة بالضــرورة 

نســبة أعلــى فــي البلــدان ذات المعــدالت المرتفعــة.
مؤخــرًا 	  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بلــدان  اّتبعــت 

إصالحــات ضريبيــة مــن أجــل تنويــع القواعــد الضريبيــة 
بشــكل  رّكــزت  وقــد  اإليــرادات.  تحصيــل  وتحســين 
أساســي علــى الضرائــب غيــر المباشــرة مــن خــالل إدخــال 



80

تقــدم  وال  اإلنتــاج.  وضرائــب  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
كفــاءة  مــدى  لتقييــم  كافيــة  أدلــة  المتاحــة  البيانــات 

الضريبيــة. أنظمتهــا  وعدالــة 

قــد يــؤدي تحســين الكفــاءة الضريبيــة عبــر الســعي لبلــوغ . 	
مســتوى متوســط منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
 45 إلــى  تصــل  بنســبة  اإليــرادات  زيــادة  إلــى  االقتصــادي 
فــي المائــة فــي بعــض البلــدان العربيــة. وال تتوّقــف زيــادة 
تحصيــل الضرائــب علــى إجــراء إصالحــات ضريبيــة فحســب، 
بــل علــى ضــّخ اســتثمارات اجتماعيــة لتقديــم خدمــات عامــة 
عاليــة الجــودة. وال شــّك أن ذلــك يبنــي الثقــة فــي الحكومــات 
تتعــزز  الضرائــب، بحيــث  أوســاط دافعــي  فــي  قبــواًل  ويوّلــد 

قابليتهــم علــى دعــم مقترحــات اإلصــالح الضريبــي.

مــرة . 8 وألول  المســتمر.  التغيــر  مــن  بحــال  الضرائــب  تتســم 
منــذ عقــود، يجــري إعــادُة رســم القواعــد الضريبيــة العالميــة 
إلعــادة توزيــع الضرائــب وإحبــاط المنافســة الضريبيــة. ومــع 
قيــام الحكومــات بتحســين النظــم الضريبيــة لتحقيــق التعافــي 
بعــد الجائحــة، يمّثــل اســتئصال العوامــل التــي يمكنهــا تقويــض 
تعبئــة المــوارد المحليــة أولوّيــة بــارزة. ويتطلــب ذلــك وضــع حــّد 
للتســرب المســتمر لإليــرادات الناجــم عــن التجــاوزات الضريبيــة 
واإلنفــاق الضريبــي والتهــّرب المالــي لدوافع ضريبيــة واالهتمام 

بالحوافــز التــي تعــّزز القطــاع غيــر الرســمي.

تكتســب إعــادة النظــر فــي السياســات الضريبيــة فــي البلــدان . 9
فــي  التســّربات  حجــم  إلــى  بالنظــر  بالغــة  أهميــة  العربيــة 
اإليــرادات الضريبيــة. وال يخضــع 10 فــي المائــة مــن الناتــج 
شــركات  تديــر  إذ  ضريبــة،  ألي  العالمــي  اإلجمالــي  المحلــي 
"أوفشــور" هــذه األصــول للتهــرب مــن الضريبــة، إضافــة إلــى 
رصيــد يبلــغ 1.3 تريليــون دوالر ســنويًا ُيفَقــد بســبب التجاوزات 
الضريبيــة للشــركات. وفــي ظــل هــذه األحــوال، تعجــز الســلطات 
الضريبيــة عــن تقديــر قاعدتهــا الضريبيــة بدقــة تامــة أو تأميــن 
تدفــق ثابــت لإليــرادات الضريبيــة، ناهيــك عــن عــدم قدرتهــا 
علــى تحديــد أثــر أي إصــالح للسياســة الضريبيــة ِبيقيــن. وعلــى 

وجــه العمــوم:
تــؤدي التجــاوزات الضريبيــة إلــى تقويــض نزاهــة النظــم 	 

الضريبيــة فــي البلــدان العربيــة. وتتخــذ هــذه التجــاوزات 

االمتثــال  وعــدم  والتجنــب  )التهــرب  مختلفــة  أشــكااًل 
والتحكيــم والتخطيــط والتحايــل والمنافســة الضريبيــة(، 
كمــا تتفــاوت درجــة شــّدتها )يبلــغ حجــم خســائر اإليــرادات 
الســنوية بســبب التجاوزات الضريبية للشــركات 7.5 مليار 
دوالر( فــي ظــل تطــّور الرقمنــة وحريــة حركــة رأس المــال.

تمّثــل التجــاوزات الضريبيــة فــي القطــاع الّرســمي خطــرًا 	 
ــًا علــى تصميــم السياســة الضريبيــة. وبينمــا تســعى  ثالثّي
ــى تقليــص بصمتهــا الضريبيــة، يســّن صانعــو  الشــركات إل
السياســات حوافــز ضريبيــة لجــذب الشــركات المتعــددة 
إلــى  المحليــة  الشــركات  ُتضطــّر  حيــن  فــي  الجنســيات، 
مــع  المســاواة  لتحقيــق  طــرق  عــن  بمفردهــا  البحــث 

الضرائــب. فــي مجــال  الجنســيات  المتعــددة  الشــركات 
ينبغــي أن تكــون اإلعفــاءات الضريبيــة مّتســقة ومحــّددة 	 

تنمويــة  أهــداف  بتحقيــق  ومشــروطة  ومراَجعــة  كمّيــًا 
محــددة.

ال ينجــم أداء تعبئــة المــوارد المحليــة فــي المنطقــة العربيــة . 10
المعــدالت  فــي  التباينــات  عــن  الضريبيــة  القاعــدة  وضيــق 

ــة، بقــدر مــا ينجــم عــن: القانونيــة للضريب
التكاليــف االجتماعيــة إلنفــاذ الضريبــة والخســائر الباهظــة 	 

مــن جــّراء ذلــك.
التســّربات الضريبيــة التــي يتســّبب بهــا األثريــاء ومقّدمــو 	 

الخدمــات المهنيــة، والتجــاوزات الضريبيــة التــي ترتكبهــا 
الشــركات المتعــددة الجنســيات، ســعيًا منهــا إلــى تقليــص 

مســؤوليتها الضريبيــة.
الحوافــز الضريبيــة التــي تظــل إلــى حــد بعيد غيــر مأخوذة 	 

فــي االعتبــار وغيــر فعالــة فــي مناخــات االســتثمار غيــر 
المواتيــة.

ضعف التعاون فيما يتعلق بالشفافية الضريبية.	 
واحــدة 	  نقطــة  خفــض  )يــؤدي  الضريبيــة  المنافســة  أثــر 

القاعــدة  تقليــص  إلــى  العالميــة  الشــركات  ضرائــب  فــي 
الضريبيــة للشــركات فــي بلــد مــا بنســبة 3.7 فــي المائــة 
الحوافــز  علــى  التعويضيــة  وتأثيراتهــا  المتوســط(  فــي 
الضريبيــة )قــد يــؤدي حافــز ضريبــي بنســبة 10 فــي المائــة 

إلــى نقــل 15 فــي المائــة مــن أربــاح الشــركات(.

توصيات السياسة واو. 

إصالحــات  مؤخــرًا  العربيــة  البلــدان  مــن  عــدد  حكومــات  نفــذت 
ضريبيــة، ولكــن تبــرز الحاجــة إلــى المزيــد مــن اإلصالحــات لجعــل 

األنظمــة الضريبيــة أكثــر إنصافــًا وتصاعديــة، واإلجــراءات اإلدارية 
أكثــر بســاطة وشــفافية لتحســين االمتثــال الضريبــي.
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كذلــك يتطلــب التحكــم بالتهــرب والتجنــب الضريبــي العابــر للحــدود 
إدخــال عــدد مــن اإلصالحــات التشــريعية والسياســاتية بعــد مراجعــة 
معاهــدات الضرائــب واالســتثمار إلعــادة ســّن الحقــوق الضريبيــة، 
وإعــادة تعريف متطلبات المنشــأة الدائمة، وتحديــد الوجود الرقمي، 
الضرائــب  إعــادة تقييــم  الضريبيــة. وينبغــي  االلتزامــات  وتســوية 
عــّدة  إلــى  اســتنادًا  االســتخراجية،  الصناعــات  علــى  المفروضــة 
خيــارات، بمــا فيهــا الُجعــل، والضرائــب علــى األربــاح غيــر المتوقعــة، 
الشــركات،  دخــل  وضرائــب  المنبــع،  عنــد  المســتقطعة  والضرائــب 
واتفاقيــات تقاســم اإلنتــاج، والتعريفــات ورســوم الترخيــص. وتبــرز 
مســألة أخــرى هاّمــة تتعلــق بكيفيــة فــرض ضرائــب فعالــة علــى أرباح 

رأس المــال وتقليــص الخصومــات المتداخلــة.

تغطــي توصيــات السياســات المقدمــة فــي هــذا التقرير المســتويات 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة. فهــي ليســت بمثابــة "حــّل واحــد 
للقــدرات  نظــرًا  وذلــك  البلــدان،  مختلــف  عبــر  الجميــع"  يناســب 
أن  التأكــد  مــن  وال بــد  وإنفاذهــا.  الضرائــب  إدارة  فــي  المتنوعــة 
العائــدات الحّديــة الناجمــة عــن االمتثــال تظــّل أعلــى مــن التكلفــة 
بهــا.  ترتبــط  التــي  الفادحــة  والخســائر  للضرائــب  االجتماعيــة 
الناحيــة  مــن  لإلعجــاب  إثــارة  األكثــر  الضريبيــة  الهيــاكل  وحتــى 
النظريــة تعــّد ذا قيمــة متدنيــة إذا تجــاوزت تكاليــف إنفــاذ الضريبة 

المحصلــة. اإليــرادات 

على المستوى الوطني

إعــادة تصميــم الشــرائح الضريبيــة وترشــيد اإلعفــاءات 	 
الضريبيــة لتحســين اإلنصــاف والكفــاءة فــي نظــام فــرض 

الضرائــب.
تحديد النفقات الضريبية وتأثيراتها على أهداف التنمية.	 
المتخصصــة 	  الماليــة  األســواق  منتجــات  مــن  االســتفادة 

األســهم  وأربــاح  المــال  رأس  أربــاح  مثــل  والمســتثمرين، 
الصــرف  تعامــالت  وضرائــب  الفوائــد  دخــل  وضرائــب 

األجنبــي.
إعــادة النظــر فــي تصميــم وإنفــاذ ضرائــب الممتلــكات أو 	 

الثــروات لتحســين اإلنصــاف.
لضمــان 	  الشــفافية  وتحســين  الضريبيــة  اإلدارة  تعزيــز 

الضريبــي. االمتثــال 
تحســين البيانــات الضريبيــة وإتاحتهــا لتحليــل السياســات 	 

مــن أجل تحســين رصــد النتائــج االجتماعيــة واالقتصادية 
لإلصالحــات الضريبية.

التعاون الضريبي عبر الحدود على المستوى اإلقليمي

الحوافــز 	  لتنســيق  اإلقليمــي  للتعــاون  آليــة  تطويــر 
الضريبيــة ومراجعــة المعاهــدات الضريبيــة وإقامــة تعاون 
بشــأن فــرض الضرائــب علــى المنتجــات الرقميــة والقواعد 

للشــركات. الضريبيــة 
تعزيــز التعــاون اإلقليمــي في مكافحة الفســاد والتجــاوزات 	 

التجاريــة والضريبية.
إنشــاء منتــدى إقليمــي عربــي للتمويــل والعدالــة الضريبيــة 	 

بوصفــه منصــة تعنــى بتنســيق المواقــف بشــأن المســائل 
الضريبيــة الدوليــة واإلقليميــة.

التعاون الضريبي عبر الحدود على المستوى الدولي

تنشــيط التعــاون الدولــي مــن جانب البلــدان العربيــة لتعزيز 	 
الشفافية الضريبية.

العالميــة 	  الضريبيــة  المفاوضــات  فــي  بفعاليــة  المشــاركة 
ضمن اإلطار الشــامل لمجموعة العشــرين ومنظمــة التعاون 
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي بشــأن تــآكل القاعــدة 
ــة  الضريبيــة وتحويــل األربــاح ودراســة التعديــالت المدخل

علــى اتفاقيــة الضرائــب النموذجيــة لألمــم المتحــدة.
لنظــام 	  الوطنيــة  والقضائيــة  التشــريعية  األطــر  إصــالح 

الضرائــب بمــا يتماشــى مــع اإلصالحــات الضريبيــة العالميــة 
عنــد االقتضــاء.

فــي عصــر الرقمنــة وزيــادة حريــة حركــة رأس المــال، تبــرز عوائــق 
تعتــرض ســبيل مــا يمكــن أن تحققــه أي أداة ضريبيــة أو إصــالح 
محــدد علــى مســتوى اإليــرادات. ونظــرًا ألن اإلصالحــات الضريبيــة 
العربيــة  المنطقــة  تتمتــع  ال  صرفــة،  وطنيــة  تعــد  لــم  الوطنيــة 
بمفردهــا بالقــدرة علــى تصميــم وإنفــاذ أنظمــة ضريبيــة، أو وضــع 
قانونيــة  معــدالت  أو  نفقــات  أو  خصومــات  أو  ضريبيــة  حوافــز 
غيــر متزامنــة للضريبــة قــد تفضــي إلــى منافســة ضريبيــة ضــارة 
ومراجحــة ضريبيــة وعــدد كبيــر مــن المشــاكل الضريبيــة األخــرى.

ــة فرصــًا لتحســين الشــفافية الضريبيــة، كمــا تتحــدى  ــر الّرقمن توّف
بتحديــد  يتعلــق  فيمــا  ال ســيما  الضريبيــة،  السياســة  تصميــم 
الضريبيــة  اإلصالحــات  ُتقــّر  أن  وينبغــي  الضريبيــة.  القاعــدة 
الوطنيــة بــأن الحــدود الجغرافيــة بمفردهــا لــم تعــد تصلــح لتحديــد 
القاعــدة الضريبيــة المحتملــة لبلــد مــا أو تأطيــر قــرارات السياســة 
بشــأن المســائل الضريبيــة. ويمكــن للــدول العربيــة أيضــًا توســيع 
القاعــدة الضريبيــة مــن خــالل تضميــن اليــد العاملــة ورأس المــال 
األجنبييــن فــي اتفاقيــات التعــاون الضريبــي اإلقليميــة والدوليــة.
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المرفق

المرفق

جدول المرفق 1. أحدث التدابير الضريبية ذات الصلة بضرائب الدخل الفردي ومكاسب رأس المال/أرباح األسهم/ضرائب 
إيرادات الفوائد

مكاسب رأس المال/أرباح ضريبة الدخل الفردي
األسهم/ضرائب إيرادات الفوائد
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×××××× ××األردن
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

البحرين
××××××تونس
××الجزائر
 ××العراق

ُعمان
× ×دولة فلسطين

قطر
الكويت

 ××××لبنان
×××× ××××مصر

××× المغرب
المملكة 

العربية 
السعودية

 ×××موريتانيا

مالحظة: ُفرضت ضريبة على أرباح األسهم في مصر. وفي األردن، فرضت ضريبة على مدفوعات الفائدة التي يحصل عليها األفراد. 
ال تتوّفر أي معلومات ذات صلة بشأن الجمهورية العربية السورية أو السودان أو الصومال أو ليبيا أو اليمن. وتدّل الخلية الفارغة على عدم إجراء أي 

إصالحات خالل الفترة المحددة.
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جدول المرفق 2. آخر تدابير الضريبة ذات الصلة بضرائب دخل الشركات
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مالحظة: ال تتوّفر أي معلومات ذات صلة بشأن الجمهورية العربية السورية أو السودان أو الصومال أو ليبيا أو اليمن. وتدّل الخلية الفارغة على عدم إجراء أي 

إصالحات خالل الفترة المحددة.

جدول المرفق 3. آخر تدابير الضريبة ذات الصلة بضرائب القيمة المضافة، ورسوم الجمارك، وضرائب اإلنتاج

ضرائب اإلنتاجرسوم الجماركضريبة القيمة المضافة
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األردن 
×××اإلمارات العربية المتحدة 

××البحرين 
×××تونس 
×××الجزائر 
×العراق 

×××ُعمان 
×دولة فلسطين

×قطر 
الكويت 

×××لبنان 
× ××مصر 

××المغرب 
×××المملكة العربية السعودية

××موريتانيا 
مالحظة: أ. فرض األردن والجزائر ولبنان والمغرب وموريتانيا ضرائب إنتاج اعتبارًا من عام 2010. وال توجد أي معلومات ذات صلة عن الجمهورية العربية 

السورية أو السودان أو الصومال أو ليبيا أو اليمن. وتدّل الخلية الفارغة على عدم إجراء أي إصالحات خالل الفترة المحددة، باستثناء ضرائب اإلنتاج، حيث 
تشير الخلية الفارغة إلى عدم توفر المعلومات.
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المرفق

جدول المرفق 4. استجابات سياسات تخفيف العبء الضريبي بسبب جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية

البلدانملخص تدبير السياسةتدبير السياسة 

اإلعفاء الضريبي/التخفيض الضريبي/تأجيل الدفع 
لألفراد

أعلنت الحكومات عن تخفيف العبء 
الضريبي عن دافعي الضرائب في ظّل وضع 
مالي صعب، كما سمحت للمكّلفين بطلب 

جدول زمني لسداد ديونهم الضريبية. وفي 
بعض الحاالت، طّبقت الحكومة إعفاءات 

ضريبية على مستويات دخل محددة )على 
سبيل المثال، أعفت الجزائر صافي الدخول 

التي ال تتجاوز 30,000 دينار جزائري من 
ضريبة الدخل ابتداء من حزيران/يونيو(.

تونس، والجزائر، ودولة فلسطين، وليبيا، 
والمغرب، موريتانيا

اإلعفاء الضريبي/التخفيض الضريبي/تأجيل الدفع 
للشركات الصغيرة والمتوسطة

التزامات السياسة التي تعهدت بموجبها 
الحكومات بإتاحة تأجيل دفع الضرائب 

لفترة محددة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة.

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، 
والجزائر، وجزر القمر، والعراق، وُعمان، وقطر، 

ولبنان، ومصر، والمغرب

اإلعفاء الضريبي/التخفيض الضريبي/تأجيل الدفع 
للشركات الكبيرة

إعفاء القطاعات التي تضررت بشدة 
)مثل السياحة والفنادق( من دفع الرسوم 
لفترة محددة. ويشمل ذلك أحيانًا السماح 

للشركات بدفع ضرائب الدخل على عدة 
دفعات من دون أن تترتب عليهم أي 

عقوبات.

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، 
وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والعراق، وُعمان، 

ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، 
والمغرب، والمملكة العربية السعودية

إعفــاء األفراد من الرســوم الجمركية أو 
تخفيضهــا لهم

على المستوى الجمركي، تخفض الحكومة 
رسوم الدمغة على المعامالت وتسمح 

ببعض اإلعفاءات من الرسوم الجمركية )مثل 
األدوية والسلع األساسية( لألفراد.

تونس، والكويت، ومصر، والمملكة العربية 
السعودية، وموريتانيا

إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
من الرسوم الجمركية أو تخفيضها لهم

بالنسبة للشركات، جرى تبسيط اإلجراءات 
للمساعدة في تخليص البضائع بمستوى 

مخفض من الرسوم الجمركية والضرائب، 
وال سيما فيما يتعلق بالسلع األساسية 

واألدوية. كذلك خفضت الحكومات رسوم 
الميناء، ومنح بعُضها إعفاء من رسوم 

الُمناوَلة النهائية. وقد أرجأ العراق تحصيل 
جميع الرسوم الجمركية لبعض المواد 

إذا كان الجهة المستوردة هي وزارة الزراعة 
أو اإلدارة الصحية في المحافظة، أو أي 

وكالة حكومية بسبب حالة الطوارئ. وفي 
اإلمارات العربية المتحدة، خّفض محافظ دبي 

رسوم تقديم الوثائق الجمركية.

اإلمارات العربية المتحدة، والجزائر، وجزر القمر، 
وجيبوتي، وُعمان، وقطر، وموريتانيا

المصدر: األمم المتحدة، 2020 )أداة متابعة الحزم التحفيزية المنّفذة استجابًة لكوفيد-19(.
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)N=49; i=29( جدول المرفق 5. تقديرات األثر الثابت: محّددات تعبئة إيرادات الضريبة

بيِعّي )إيرادات الضريبة( وغاِرْتم الطَّ اللُّ

بيِعّي )الناتج المحلي اإلجمالي( وغاِرْتم الطَّ **(13.11) 0.375اللُّ

بيِعّي )االستثمار االجتماعي( وغاِرْتم الطَّ **(22.62) 0.588اللُّ

(0.01) 0.000الحوكمة )السيطرة على مؤشر الفساد(
(0.60) 0.095القاعدة المالية )النفقات(: 0;1

*(2.23) 1.014-القاعدة المالية )اإليرادات(: 0;1

(1.75) 0.048-القاعدة المالية )توازن الميزانية(: 0;1
(1.62) 0.048القاعدة المالية )الدين(: 0;1

(0.45) 0.003-تفاعل االستثمار االجتماعي والقاعدة المالية بشأن النفقات
*(2.09) 0.038تفاعل االستثمار االجتماعي والقاعدة المالية بشأن اإليرادات

**(3.28) 0.881الثابت

0.96معامل التحديد
N 803معامل

مالحظة: *معامل p أقل من 0.05؛ **معامل p أقل من 0.01؛ معامل t بين قوسين.



87

المراجع

المراجع

Agarwalla, I., and M. Nagappan (2021). “Consensus and Pillar One – An Indian Perspective”. Bloomberg Tax, 10 June. Available at https://news.
bloombergtax.com/daily-tax-report-international/consensus-and-pillar-one-an-indian-perspective.

Alecci, S. (2021). “Multinationals Shifted $1 Trillion Offshore, Stripping Countries of Billions in Tax Revenues, Study Says”. 1 April. International 
Consortium of Investigative Journalists. Available at www.icij.org/investigations/paradise-papers/multinationals-shifted-1-trillion-offshore-
stripping-countries-of-billions-in-tax-revenues-study-says/?utm_campaign=Sprout&utm_content=Panama+Papers,PP+Case&utm_
medium=social&utm_source=twitter.

Alvaredo, F., L. Assouad and T. Piketty (2018). “Measuring inequality in the Middle East 1990-2016: the world’s most unequal region?” The Review of 
Income and Wealth. Available at http://piketty.pse.ens.fr/files/AAP2019RIW.pdf.

Banerjee, R. N., J. Noss and J.M.V. Pastor (2021). Liquidity To Solvency: Transition Cancelled or Postponed? Bank for International Settlements.

Besley, T., and T. Persson (2014). “Why Do Developing Countries Tax So Little?” Journal of Economic Perspectives 28(4): 99-120.

Bird, R. M., and J. S. Wilkie (2013). “Designing Tax Policy: Constraints and Objectives in an Open Economy”. eJTR 11: 284.

Blominvest Bank (2017). “Tax Evasion in Lebanon: How Much of a Burden?” Available at https://blog.blominvestbank.com/wp-content/
uploads/2017/11/Tax-Evasion-in-Lebanon-How-Much-of-a-Burden.pdf.

Buehn, A. and F. Schneider (2012) Size and Development of Tax Evasion in 38 OECD Countries: What Do We (Not) Know? CESifo Working Paper 
Series No. 4004. Available at https://ssrn.com/abstract=2181359.

Cevik, S., and others (2019). Structural Transformation and Tax Efficiency. Working Paper, WP/19/30. Washington, D.C.: IMF.

Cobham, A., T. Faccio and V. FitzGerald (2019). “Global Inequalities in Taxing Rights: An Early Evaluation of the OECD Tax Reform Proposals”. 
SocArXiv Papers. Available at https://doi.org/10.31235/osf.io/j3p48.

Cobham, A., T. Faccio, J. Garcia-Bernardo, and others (2021). “A Practical Proposal to End Corporate Tax Abuse: METR, A Minimum Effective Tax 
Rate For Multinationals”. IES Working Paper 8/2021. Available at https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6412/lang/en.

Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (2020). “Tax consequences of the digitalized economy – issues of relevance for 
developing countries”. Twentieth session, October. E/C.18/2020/CRP.41. Available at www.un.org/development/desa/financing/sites/www.
un.org.development.desa.financing/files/2020-10/CITCM%2021%20CRP.41_Digitalization%2010102020%20Final.pdf.

Cortellese, F. (2015). “Definition of Informal Economy and Estimation of Tax Evasion for European Countries. In XXII Encuentro de Economía Pública: 
Reformas y nuevos retos de los Estados de Bienestar: eficiencia y equidad, p. 70. Universidade de Vigo.

Damgaard, J., T. Elkjaer and N. Johannesen (2018). “Piercing the Veil”. Finance and Development 55(2): 50. Available at https://www.imf.org/
external/pubs/ft/fandd/2018/06/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking/damgaard.htm.

Doumbia, D., and M. L. Lauridsen (2019). Closing the SDG Financing Gap. Washington, D.C.: World Bank.

Dudine, P., and J. T. Jalles (2017). How Buoyant Is The Tax System? New Evidence From A Large Heterogeneous Panel. IMF Working Paper 
WP/17/4. Washington, D.C.: IMF.

Ebrill, M.L.P., M.G.A. Mackenzie, M. P. Shome, and others (1987). Supply-Side Tax Policy: Its Relevance to Developing Countries. Washington, D.C.: IMF.

Economides, G., A. Philippopoulos and A. Rizos (2019). “Optimal Tax Policy Under Tax Evasion”. International Tax and Public Finance: 1-24.

Ernst & Young (2021a). Worldwide Corporate Tax Guides. Available at www.ey.com/en_gl/tax-guides/tax-guide-library-archive.

__________ (2021b). Worldwide Personal and Immigration Guides. Available at www.ey.com/en_gl/tax-guides/tax-guide-library-archive.

ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia) (2014). Arab Middle Class: Measurement and Role in Driving Change. E/ESCWA/
EDGD/2014/2. Beirut: ESCWA.

__________ (2017). Changes In Public Expenditure On Social Protection In Arab Countries. Beirut: ESCWA. Available at https://archive.unescwa.
org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/changes-expenditure-social-protection-arab-countries.pdf.

__________ (2017). Rethinking Fiscal Policy for the Arab Region. E/ESCWA/EDID/2017/4. Beirut: ESCWA.

__________ (2019). Fiscal Policy Review of Arab States 2019. E/ESCWA/EDID/2019/WP.20. Beirut: ESCWA.

__________ (2019). Social Protection Reform in Arab Countries. Beirut: ESCWA. Available at www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/social-
protection-reforms-arab-countries-2019-english_0.pdf.

__________ (2020). Arab Gender Gap Report 2020. Beirut: ESCWA.

__________ (2020). Arab Sustainable Development Report 2020. Beirut: ESCWA.

__________ (2020). Impact of COVID-19 on Young People in the Arab Region. Beirut: ESCWA. Available at http://publications.unescwa.org/
projects/afsd/sdgs/pdf/covid-19/en/10-impact-covid-19-young-people-arab-region-english.pdf.

https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/consensus-and-pillar-one-an-indian-perspective
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/consensus-and-pillar-one-an-indian-perspective
http://piketty.pse.ens.fr/files/AAP2019RIW.pdf
https://blog.blominvestbank.com/wp-content/uploads/2017/11/Tax-Evasion-in-Lebanon-How-Much-of-a-Burden.pdf
https://blog.blominvestbank.com/wp-content/uploads/2017/11/Tax-Evasion-in-Lebanon-How-Much-of-a-Burden.pdf
https://ssrn.com/abstract=2181359
https://doi.org/10.31235/osf.io/j3p48
https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6412/lang/en
http://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-10/CITCM%2021%20CRP.41_Digitalization%2010102020%20Final.pdf
http://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-10/CITCM%2021%20CRP.41_Digitalization%2010102020%20Final.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking/damgaard.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking/damgaard.htm
http://www.ey.com/en_gl/tax-guides/tax-guide-library-archive
http://www.ey.com/en_gl/tax-guides/tax-guide-library-archive
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/changes-expenditure-social-protection-arab-countries.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/changes-expenditure-social-protection-arab-countries.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/rethinking-fiscal-policy-arab-region-summary-english.pdf
https://www.unescwa.org/publications/fiscal-policy-review-arab-states-2019
http://publications.unescwa.org/projects/afsd/sdgs/pdf/covid-19/en/10-impact-covid-19-young-people-arab-region-english.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/afsd/sdgs/pdf/covid-19/en/10-impact-covid-19-young-people-arab-region-english.pdf


88

__________ (2020). Syria at War: Eight Years On. Beirut: ESCWA. Available at http://publications.unescwa.org/projects/saw/sdgs/pdf/en/Syria-at-
War-Report-Executive-Summary-English.pdf.

__________ (2020). Towards a Productive and Inclusive Path Job Creation in the Arab Region. Beirut: ESCWA.

__________ (2021). “Special Drawing Rights and Arab Countries: Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond”. E/ESCWA/CL3.
SEP/2021/POLICY BRIEF.1. Beirut: ESCWA.

ESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia) and Economic Research Forum (2019). Rethinking Inequality in Arab 
Countries. E/ESCWA/EDID/2019/2. Beirut: ESCWA.

FACTI (High-Level Panel on International Financial Accountability, Transparency, and Integrity for Achieving the 2030 Agenda) (2021). Report of 
the High-Level Panel on International Financial Accountability, Transparency, and Integrity for Achieving the 2030 Agenda. Available at www.
factipanel.org/.

Fichtner, J. J., and J. M. Feldman (2013). The Hidden Costs of Tax Compliance. Mercatus Published Research.

Garcia-Bernardo, J. and P. Janský (2021). “Profit Shifting of Multinational Corporations Worldwide”. International Centre for Tax and Development 
Working Paper 119. Available at www.ictd.ac/publication/profit-shifting-multinational-corporations-worldwide/.

Giles, C. (2020). “OECD Drafts Principles for $100bn Global Corporate Tax Revolution”. Financial Times, 12 October. Available at www.ft.com/
content/c269d8ad-11d6-490a-b290-4d3dbf80bd03.

Gros, D. (2020). “A Corona Financial Solidarity Levy”. VoxEU, 22 April. Available at https://voxeu.org/article/corona-financial-solidarity-levy.

IEA (International Energy Agency) (2021). Gas Market Report: Q3-2021. Available at www.iea.org/reports/gas-market-report-q3-2021.

IMF (International Monetary Fund). (2013). “Fiscal Monitor: Taxing Times”. Washington, D.C.: IMF.

__________ (2015). Arab Republic of Egypt: 2014 Article IV Consultation. IMF Country Report No. 15/33. Washington, D.C.: IMF.

__________ (2017). Arab Republic of Egypt: Selected Issues. Washington, D.C.: IMF.

__________ (2017). Iraq: Selected Issues. IMF Country Report No. 17/252. Washington, D.C.: IMF.

__________ (2018). Arab Republic of Egypt: 2017 Article IV Consultation. IMF Country Report No. 18/14. Washington, D.C.: IMF.

__________ (2019). Jordan: 2019 Article IV Consultation. IMF Country Report No. 19/127. Washington, D.C.: IMF.

__________ (2021). Arab Republic of Egypt: First Review Under the Stand-By Arrangement and Monetary Policy Consultation. IMF Country Report 
No. 21/7. Washington, D.C.: IMF. 

__________ (2021). “Arising from the Pandemic: Building Forward Better”. Regional Economic Outlook. Middle East and Central Asia. April. 
Washington, D.C.: IMF.

__________ (2021). World Economic Outlook. Database. Washington, D.C.: IMF. Available at www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/
index.aspx.

__________ (2021). World Revenue Longitudinal Data (WoRLD). Washington, D.C.: IMF. Available at https://data.world/imf/world-revenue-
longitudinal-dat.

ITU (International Telecommunications Union) (2021). Digital Trends in the Arab States Region 2021: Information and communication technology 
trends and developments in the Arab States region, 2017-2020”. Available at http://handle.itu.int/11.1002/pub/8184d626-en.

Jaber, F., and I. Al-Riyahi (2014). Comparative Study: Tax Systems in Six Arab Countries. Arab NGO Network for Development.

Kassim, L., and M. Mansour (2017). Evaluation of Tax Expenditure Reporting in Developing Countries. Working Paper 19. African Tax Research 
Network.

Keen, M. (2013a). The Anatomy of the VAT. Working Paper WP/13/111. Washington, D.C.: IMF.

Keen, M. (2013b). “Once and for All – Why Capital Levies Are Not the Answer”. IMF blog, November. Available at https://blogs.imf.org/2013/11/06/
once-and-for-all-why-capital-levies-are-not-the-answer/.

Kleven, H., A. Khan and U. Kaul (2016). “Taxing to Develop: When ‘Third-Best’ Is Best”. International Growth Centre.

Mahalingham, S. (2020). “Insight: GloBE Pillar Two and the Potential Impact on MENA Transfer Pricing”. Bloomberg Tax. Available at https://news.
bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-globe-pillar-two-and-the-potential-impact-on-mena-transfer-pricing.

Mansour, M., M. P. Mitra, M.C.A. Sdralevich, and others (2015). Fair Taxation in the Middle East and North Africa. Washington, D.C.: IMF.

McKinsey Global Institute (2020). “What 800 Executives Envision for the Post-pandemic Workforce”. 23 September. Available at www.mckinsey.
com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-the-postpandemic-workforce.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) (2020). “Cash-strapped Jordan Targets Premium Tax Evaders”. 17 July. Available at 
www.occrp.org/en/blog/12775-cash-strapped-jordan-targets-premium-tax-evaders.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (n.d). “Details of Public Revenues – Egypt”. Paris: OECD. Available at https://
stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVEGY.

__________ (2017). Compact for Economic Governance Stocktaking Report: Tunisia. Paris: OECD. Available at www.oecd.org/mena/
competitiveness/Stocktaking-Report-Tunisia-Compact-EN.pdf.

http://publications.unescwa.org/projects/saw/sdgs/pdf/en/Syria-at-War-Report-Executive-Summary-English.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/saw/sdgs/pdf/en/Syria-at-War-Report-Executive-Summary-English.pdf
https://www.unescwa.org/publications/special-drawing-rights-arab-countries-financing-development-era-covid-19-beyond
https://www.unescwa.org/publications/special-drawing-rights-arab-countries-financing-development-era-covid-19-beyond
http://www.factipanel.org/
http://www.factipanel.org/
http://www.ictd.ac/publication/profit-shifting-multinational-corporations-worldwide/
http://www.ft.com/content/c269d8ad-11d6-490a-b290-4d3dbf80bd03
http://www.ft.com/content/c269d8ad-11d6-490a-b290-4d3dbf80bd03
https://voxeu.org/article/corona-financial-solidarity-levy
https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q3-2021
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx.
https://blogs.imf.org/2013/11/06/once-and-for-all-why-capital-levies-are-not-the-answer/
https://blogs.imf.org/2013/11/06/once-and-for-all-why-capital-levies-are-not-the-answer/
http://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-the-postpandemic-workforce
http://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-the-postpandemic-workforce
http://www.occrp.org/en/blog/12775-cash-strapped-jordan-targets-premium-tax-evaders
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVEGY
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVEGY
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Stocktaking-Report-Tunisia-Compact-EN.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Stocktaking-Report-Tunisia-Compact-EN.pdf


89

المراجع

__________ (2018). Compact for Economic Governance Stocktaking Report: Jordan. Paris: OECD. Available at www.oecd.org/mena/
competitiveness/Compact-for-Governance-Stocktaking-Report-Jordan-2018-EN.pdf.

__________ (2019). Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. 
OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Paris: OECD. Available at www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-
solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm. 

__________ (2020). Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Paris: OECD. Available at https://doi.
org/10.1787/152def2d-en.

__________ (2020). “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”. Webinar presentation, 20 October. Paris: OECD. Available at 
www.oecd.org/tax/beps/economic-impact-assessment-webinar-presentation-october-2020.pdf.

__________ (2021). “Glossary of Tax Terms”. Paris: OECD. Available at www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm.

Oliver Wyman (2020). “Anticipate the Travel Recovery: Traveler Sentiment Survey Edition 2”. Available at www.oliverwyman.com/our-expertise/
insights/2020/oct/anticipating-the-travel-recovery.html.

Picciotto, S., T. Faccio, J. M. Kadet, and others (2021). “For a Better GLOBE. METR: A Minimum Effective Tax Rate for Multinationals”. SSRN, 24 
March. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3796030.

PwC (2021). It’s Time to Reimagine Where and How Work Will Get Done: US Remote Work Survey. Available at www.pwc.com/us/en/library/
covid-19/us-remote-work-survey.html.

__________ (2021). Worldwide Tax Summaries: Corporate Taxes 2018/19. WWTS Archives. Available at https://taxsummaries.pwc.com/archives.

Rao, S. (2014). “Tax Reform: Topic Guide”. Birmingham, United Kingdom: University of Birmingham.

Rogan, M. (2019). “Tax Justice and the Informal Economy: A Review of the Debates”. WIEGO. Available at www.wiego.org/publications/tax-justice-
and-informal-economy-review-debates.

Sandmo, A. (2015). Income Taxes.

Sarangi, N., N. R. Bhanumurthy and K. Abu-Ismail (2015). Effectiveness of Fiscal Policy in Jordan: Impact on Growth, Poverty and Inequality. E/
ESCWA/EDID/2015/WP.8. Beirut: ESCWA.

Sarangi, N., and L. El-Ahmadieh (2017). Fiscal Policy Responses to Debt in the Arab Region. E/ESCWA/EDID/2017/WP.6. Beirut: ESCWA.

Shaxson, N. (2019). “Tackling Tax Havens”. Finance & Development 56(3): 6. Available at www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-
global-tax-havens-shaxon.htm.

Stansbury, J., B. Spear, A Pruvot, and others (2020). Glimpses of Recovery: Traveler Sentiment Survey, Edition 1. Oliver Wyman. Available at www.
oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2020/jun/Glimpses%20of%20Recovery%20-%20Traveler%20Sentiment%20
Survey%20Edition%201.pdf.

Stiglitz, J. E. (2019). “No More Half-Measures on Corporate Taxes”. Project Syndicate, 7 October.

Tax Policy Center (2019). Available at www.taxpolicycenter.org/.

Tanzi, V. (2008). Globalization, Tax System, and the Architecture of the Global Economic System. Washington, D.C.: Inter-American Development 
Bank.

United Nations (n.d.). Violence against Women and Girls and COVID-19 in the Arab Region. Available at www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/
pdf/violence-against-women-girls-covid-19-arab-region-english_0.pdf.

United Nations (2019). Financing Sustainable Development report, UN-DESA 2019; figure: Non-oil trade mis-invoicing, Arab region, 2008-2015. 
Available at https://developmentfinance.un.org/chart/1764.

__________ (2020). “COVID-19 Stimulus Tracker: Global Observatory on Social Protection Policy Responses”. Available at https://tracker.unescwa.
org/.

__________ (2020). Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report 2020. Policy Brief: The 
Impact of COVID-19 on the Arab Region: An Opportunity to Build Back Better New York: United Nations.

__________ (2020). Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis in the MENA/Arab States Region. Available at www.unicef.org/mena/
media/10271/file/MENA%20COVID19%20brief%20-%20FINAL_v4.pdf%20.pdf.

United Nations (2021). Financing for Sustainable Development Report 2021. New York: United Nations. Available at https://developmentfinance.
un.org/fsdr2021.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2018). “One in Five Children, Adolescents and Youth It Out of School”. 
Fact Sheet No. 48. Paris: UNESCO. Available at http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-
out-school-2018-en.pdf.

__________ (2021). “Education: From disruption to recovery”. Paris: UNESCO. Available at https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.

__________ (2021). “UNESCO Urges All Countries to Prioritize Teachers in National COVID-19 Vaccine Rollout Plans to Ensure Education Can Continue 
Safely and Schools Remain Open”. Paris: UNESCO. Available at https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/teacher-vaccination.

UNFPA (United Nations Population Fund) (n.d.). “Child marriage”. New York: UNFPA. Available at https://arabstates.unfpa.org/en/topics/child-
marriage-5.

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Compact-for-Governance-Stocktaking-Report-Jordan-2018-EN.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Compact-for-Governance-Stocktaking-Report-Jordan-2018-EN.pdf
https://doi.org/10.1787/152def2d-en
https://doi.org/10.1787/152def2d-en
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm
http://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/oct/anticipating-the-travel-recovery.html
http://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/oct/anticipating-the-travel-recovery.html
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3796030
http://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
http://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
https://taxsummaries.pwc.com/archives
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/effectiveness_of_fiscal_policy_in_jordan.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/fiscal_policy_response_to_public_debt_in_the_arab_region.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
http://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/violence-against-women-girls-covid-19-arab-region-english_0.pdf
http://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/violence-against-women-girls-covid-19-arab-region-english_0.pdf
https://developmentfinance.un.org/chart/1764
https://tracker.unescwa.org/
https://tracker.unescwa.org/
http://www.unicef.org/mena/media/10271/file/MENA%20COVID19%20brief%20-%20FINAL_v4.pdf%20.pdf
http://www.unicef.org/mena/media/10271/file/MENA%20COVID19%20brief%20-%20FINAL_v4.pdf%20.pdf
https://developmentfinance.un.org/fsdr2021
https://developmentfinance.un.org/fsdr2021
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/teacher-vaccination
https://arabstates.unfpa.org/en/topics/child-marriage-5
https://arabstates.unfpa.org/en/topics/child-marriage-5


90

UNICEF (United Nations Children’s Fund) (2020). “Education and COVID-19”. New York: UNICEF. Available at https://data.unicef.org/topic/education/
covid-19/.

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) (2020). “Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on International Tourism”. December 
update. Available at www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism.

__________ (2021). “Vaccines and Reopen Borders Driving Tourism Recovery”. 4 October. Available at www.unwto.org/taxonomy/term/347.

World Bank (2015). “Tariff Evasion Among Elites in Tunisia Reached US$1.2 Billion”. Washington, D.C.: World Bank. Available at www.worldbank.
org/en/news/press-release/2015/06/25/tariff-evasion-among-elites-in-tunisia-reached-us-1-2-billion-according-to-new-world-bank-report.

__________ (2020). “How Does Informality Aggravate the Impact of COVID-19?” World Bank Blogs, June. Washington, D.C.: World Bank. Available 
at https://blogs.worldbank.org/opendata/how-does-informality-aggravate-impact-covid-19.

__________ (2021). “Lebanon Sinking into One of the Most Severe Global Crises Episodes, amidst Deliberate Inaction”. Press release, 1 June. 
Washington, D.C.: World Bank. Available at www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-
severe-global-crises-episodes.

__________ (2021). World Development Indicators. Available at https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. Accessed 
on March 2021.World Economic Forum (2021). Global Gender Gap Report 2021. Geneva: World Economic Forum. Available at www3.weforum.
org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf.

https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/
https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/25/tariff-evasion-among-elites-in-tunisia-reached-us-1-2-billion-according-to-new-world-bank-report
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/25/tariff-evasion-among-elites-in-tunisia-reached-us-1-2-billion-according-to-new-world-bank-report
https://blogs.worldbank.org/opendata/how-does-informality-aggravate-impact-covid-19
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.%20Accessed%20on%20March%202021
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.%20Accessed%20on%20March%202021
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf


الحواشي

.UNWTO, 2021  .1

.EIA Short Term Energy Outlook, June 2021  .2

المرجع نفسه.  .3

.McKinsey Global Institute, 2020  .4

.PwC, 2021 )remote work(  .5

.Oliver Wyman, 2020  .6

.UNWTO, 2020  .7

.Stansbury, Spear, Pruvot and others, 2020  .8

.International Energy Agency, Gas Market Outlook, Q3 2021  .9

.IEA, 2021  .10

.www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  .11

.Banerjee, Noss and Pastor, 2021  .12

ُيستمّد مؤشر تنّوع الصادرات من قاعدة بيانات إحصائيات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، ومن تعريفات قاعدة بيانات إحصائيات   .13
 األونكتاد. وكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر، ازداد انحراف حافظة الصادرات عن المعيار العالمي، ما يعني قدرًا أقل من التنويع. للمزيد من المعلومات: 

.https://unctadstat.unctad.org/EN/IndicatorsExplained.html

يراجع التقرير بعنوان "الحاالت والوفيات المبلغ عنها حسب البلد أو اإلقليم" المنشور في موقع "وورلد ميترز".  .14 
.www.worldometers.info/coronavirus/#countries

.ESCWA, COVID-19 stimulus tracker, http://covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx  .15

.IMF, 2021 )Regional Economic Outlook(  .16

.See Our World in Data at https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  .17

المرجع نفسه.  .18

.www.imf.org/en/Countries/SDN  .19

.www.imf.org/en/Countries  .20

المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين هو إطار مصمم لتحديد الفجوات القائمة على نوع الجنس في الوصول إلى الموارد والفرص. وقد صّممه المنتدى   .21
االقتصادي العالمي في عام 2006 لقياس المساواة بين الجنسين وترتيب البلدان على أساس الفجوات بين الجنسين فيها.

.World Economic Forum, 2021  .22

.United Nations, n.d.  .23

.UNFPA, n.d.  .24

.IPU )Women in parliament 1995-2020(  .25

.ILO –% Working hours lost due to COVID-19 crisis – ILO modelled estimates – Annual  .26

.ASDA’A BCW Arab Youth Survey 2020  .27

توقعات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية. ُيذكر أن المقارنة استندت إلى التقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدولية بشأن المناطق   .28
األخرى في العالم.

المرجع نفسه.  .29

.ESCWA, 2020  .30

المرجع نفسه.  .31

.UNESCO, 2018b حسابات اليونسكو باالستناد إلى  .32

.ESCWA, 2020, SDG 4 on education )Arab Sustainable Development Report(  .33

.ESCWA, 2020, figure 79 )gender report(  .34

.UNESCO, 2018  .35

.UNESCO, 2021 )disruption to recovery(  .36

.UNICEF, 2020  .37

.UNESCO 2021 )prioritize teachers(  .38

91

الحواشي

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
http://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
http://www.imf.org/en/Countries/SDN
http://www.imf.org/en/Countries


.ESCWA, 2020 )young people(  .39

المرجع نفسه.  .40

.ITU, 2021  .41

.ESCWA, 2017 )changes in public expenditure(  .42

.United Nations, 2020. )social protection(  .43

.ESCWA, 2019 )social protection(  .44

.ESCWA, 2020 )job creation(  .45

.United Nations, 2020 )social protection(  .46

.See ESCWA, 2017, 2019  .47

.ESCWA, 2019  .48

ال تتضمّن هذه القيمة الجمهورية العربية السورية والصومال ودولة فلسطين بسبب نقص البيانات.  .49

.United Nations, 2021  .50

.Sarangi, Bhanumurthy and Abu-Ismail, 2015  .51

.ESCWA, 2017  .52

.Alvaredo, Assouad and Piketty, 2018  .53

.United Nations, 2020  .54

.ESCWA, 2017; Sarangi and El-Ahmadieh, 2017 تتوافق االستنتاجات مع االستنتاجات السابقة الواردة في .Dudine and Jalles, 2017  .55

.ESCWA, 2017  .56

.Kangave and others, 2018  .57

خالل صياغة تقديرات األثر الثابت لالنحدار الَجدَولي، راَعينا العوامل التي تؤثر على تحصيل الضرائب، بما فيها "االستثمارات االجتماعية" )التي تشمل   .58
اإلنفاق على الصحة والتعليم واإلسكان(؛ ودرجة األداء في مكافحة الفساد )كمقياس للحوكمة االقتصادية(؛ ومختلف القواعد المالية )متغير ثنائي( بما في 

ذلك قاعدة النفقات، وقاعدة اإليرادات، وقاعدة الدين وقاعدة توازن الميزانية، ومتغيراتها الثنائية في تفاعلها مع االستثمارات االجتماعية.

.ANND, 2017  .59

.ESCWA, 2019  .60

رفعت بعض البلدان العربية مثل دولة فلسطين أعلى عتبة فيما يتعلق بالشريحة العليا من ضريبة الدخل الفردي.  .61

.Kassim and Mansour, 2017  .62

ينطبق المعدل العام )أو المعياري( لضريبة دخل الشركات على جميع الشركات ما لم تكن هذه الشركات خاضعة بشكل خاص لمعدل ُمخّفض أو أعلى لضريبة   .63
دخل الشركات.

.See OECD, 2020; Cevik, and others, 2019; Keen, 2013  .64

في إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لعام 2020، ُتستخدم متغيرات بيانات متماثلة للحصول على كفاءة ضريبة القيمة المضافة،   .65
وهي نفسها تلك المستخدمة في هذا التقرير، ما يجعل أوجه الكفاءة قابلة للمقارنة بين بلدان عربية مختارة ومتوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي.

.IMF, 2021  .66

.ESCWA, 2017  .67

.ANND, 2017  . 68

.ANND, 2017; ESCWA, 2017; ESCWA, 2019; ESCWA and Economic Research Forum, 2019  .69

في بعض البلدان العربية، تفرض الضرائب بموجب "الرسوم البلدية" التي قد توضع على القيمة اإليجارية للممتلكات أو كرسوم على تسجيل الممتلكات.  .70

يشير التهرب الضريبي إلى الممارسة غير القانونية والمتعمدة إلخفاء المسؤولية الضريبية عن السلطات الضريبية، بينما يقع التجنب الضريبي في منطقة   .71
رمادية أو وسطية، إذ ال يمكن تصنيف جميع أفعال التجنب الضريبي بأنها غير قانونية تمامًا أو تدخل ضمن نطاق عدم المشروعية، ولكنها بالتأكيد غير 

أخالقية.

.Buehn and Schneider, 2012  .72

.Jaber and Al-Riyahi, 2014  .73

ُتراجع "قائمة البلدان التي تفرض ضريبة على الثروة" التي نشرها موقع "the Best Citizenships" بتاريخ 11 كانون األول/ديسمبر 2020.   .74 
https://best-citizenships.com/2020/12/11/list-of-countries-with-wealth-tax/#:~:text=Wealth%20tax%20is%20imposed%20

.on,renewed%20interest%20in%20wealth%20taxes

.Keen, 2013  .75

.Gros, 2020  .76

.IMF, 2013  .77

.Besley and Persson, 2014  .78

92



.Fichtner and Feldman, 2013  .79

.World Bank, 2020  .80

.Kleven, Khan and Kaul, 2016  .81

.Rogan, 2019  .82

.Sandmo, 2015  .83

.Cortellese, 2015  .84

تسعى الحوافز الضريبية إلى التأثير على قرار االستثمار األجنبي من خالل التأثير على تكلفته النسبية أو تغيير المخاطر المرتبطة به. وال شّك أن تأثير   .85
الحوافز الضريبية أشدّ من إدخال إصالحات لتصحيح أوجه القصور في مناخات االستثمار.

.OECD, 2017  .86

.Mansour, Mitra, Sdralevich and others, 2015  .87

.OECD, 2017  . 88

.Mansour, Mitra, Sdralevich and others, 2015  . 89

.Economides, Philippopoulos and Rizos, 2019  . 90

.Ebrill, Mackenzie, Shome and others, 1987  . 91

.OECD, n.d.  . 92

.OECD, 2017  . 93

.OECD, 2018  . 94

 ESEC, 2012, ”Le système fiscal marocain : développement économique et cohésion sociale“. 2013a, ”Avis sur les soins de santé de  .95
.”base

.Rao, 2014  .96

.Damgaard, Elkjaer and Johannesen, 2018  .97

.Alecci, 2021  .98

.FACTI, 2021  .99

.Shaxson, 2019  .100

.Doumbia and Lauridsen, 2019  .101

.United Nations, 2019  .102

.Bird and Wilkie, 2013  .103

.Tanzi, 2008  .104

لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، 2020.  .105

.FACTI, 2021  .106

.Giles, 2020  .107

.Stiglitz, 2019  .108

.OECD, 2020 )tax challenges(  .109

.Cobham, Faccio and FitzGerald, 2019  .110

المرجع نفسه.  .111

.OECD, 2019, p. 26  .112

.Agarwalla and Nagappan, 2021  .113

.Picciotto, Faccio, Kadet and others, 2021  .114

تستند تقديرات مقترح METR على المصادر عينها التي استند إليها مقترح الضريبة العالمية المضادة لتآكل القاعدة الضريبية )GloBE(، وتحديدًا على   .115
بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المنشورة عام 2020، لكن عن تقارير عام 2016. ومما يدعو لإلحباط أّن هذه البيانات هي أفضل المتاح 

وأحدثه، وأنها مع ذلك غير مُحدّثة منذ خمس سنوات.

.Cobham, Faccio, Garcia-Bernardo and others, 2021 .116

.Mahalingham, 2020 .117

93

الحواشي





21
-0

07
36

ُيتوّقع للتعافي االقتصادي الذي بدأ في عام 2021 بنسبة نمّو قدرها 4.1 في المائة، أن يستمّر 
بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022 و3.6 في المائة في عام 2023 قياسًا على السيناريو 

األساسي، وبنسبة 3.9 في المائة لكال العامين المذكورين قياسًا على السيناريو البديل. 
ويتفاوت مستوى التعافي االقتصادي بين مجموعات بلدان المنطقة، ويتوقف على حالة 

تفّشي الوباء، وتسريع حمالت التطعيم، ومدى االعتماد على العائدات النفطية، وحجم إيرادات 
السياحة، وتدفقات التحويالت المالية، والمساعدة اإلنمائية الرسمية. وُيتوّقع أن ينخفض 

معدل الفقر في المنطقة العربية عمومًا من 26.94 في المائة من السكان في عام 2021 إلى 
26.23 في المائة في عام 2023، استنادًا إلى خطوط الفقر الوطنية. وقد حّققت المنطقة 

العربّية تحّسنًا طفيفًا نحو المساواة بين الجنسين في عام 2020، ولكن حسب الوتيرة الحالية، 
تحتاج المنطقة إلى 142 عامًا لبلوغ التكافؤ بين الجنسين. وال تزال أنظمة الحماية االجتماعية 

في المنطقة تشكو من أوجه قصور شديدة تحد من فعالّيتها ونطاق تغطيتها، وال سيما في 
البلدان التي تعاني من محدودية الحّيز المالي واستمرار عدم االستقرار السياسي. 

يتعّين على الحكومات أن تمضي في تطبيق اإلصالحات الضريبية التي بدأتها. ويجدر بهذه 
اإلصالحات النوعية أن تسعى إلى جعل النظم الضريبية أكثر عداًل وتصاعدية، وأن تكون 
اإلجراءات اإلدارية أكثر بساطة وشفافية بغية تعزيز االمتثال الضريبي. وعلى المستوى 

الوطني، ينبغي أن تتضّمن اإلصالحات إعادة تحديد الشرائح الضريبية، وترشيد اإلعفاءات، 
وفرض ضرائب على الثروة أو الممتلكات، وتحسين البيانات الضريبية. وفي المقابل، ينبغي 

أن تشمل اإلصالحات على المستويين اإلقليمي والدولي تعزيز التعاون عبر الحدود بما يسمح 
للبلدان العربية بتنسيق الحوافز الضريبية ومراجعة المعاهدات ذات الصلة وتحقيق الشفافية.
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