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الرسائل
الرئيسية

إذا ما انتهى النزاع في 
حزيران/يونيو 2022، يتوقع 

للناتج المحلي اإلجمالي 
في المنطقة العربية أن 
يرتفع بنسبة 5.18 في 

المائة في عام 2022 )أي 
أقل بحوالي 0.02 عن نموه 

المتوقع في إسقاطات 
ما قبل األزمة(، بمتوسط 
ألسعار النفط يبلغ 100 

دوالر للبرميل؛ أما إذا استمر 
النزاع بعد حزيران/يونيو 
2022، فستكون نسبة 

النمو 4.78 في المائة )أقل 
بحوالي 0.42 عن نموه 

المتوقع في إسقاطات ما 
قبل األزمة، بخسارة تعادل 

حوالي 11 مليار دوالر( حيث 
يصل متوسط أسعار النفط 

إلى 170 دوالر للبرميل. 
ويتوقع لمعدالت التضخم أن 
ترتفع إلى 10.4 في المائة 

تحت سيناريو النزاع القصير 
األجل، وإلى 11 في المائة 
تحت سيناريو النزاع الطويل 

األجل. 

ستستفيد اقتصادات بلدان 
مجلس التعاون الخليجي 
من االرتفاع الكبير في   

أسعار النفط بفعل الحرب 
في أوكرانيا. ويتوقع 

للناتج المحلي اإلجمالي 
في هذه البلدان أن 

يكسب حوالي 9.7 مليار 
دوالر )تحت سيناريو النزاع 

الطويل األجل(. وبالمقابل، 
ستتكبد البلدان العربية 

األخرى خسائر كبيرة في 
ناتجها المحلي اإلجمالي 
إذا ما استمر النزاع طوياًل، 
وذلك نتيجة الرتفاع أسعار 

الطاقة والغذاء. ويتوقع 
للناتج المحلي اإلجمالي 

في البلدان العربية 
المتوسطة الدخل أن يخسر 
نحو 18.9 مليار دوالر، وأما 
البلدان العربية األقل نموًا 

والبلدان المتأثرة بالنزاع 
فسوف تخسر 600 مليون 

دوالر.

من المتوقع أن تكون 
تداعيات الحرب في 

أوكرانيا جسيمة على 
االقتصاد العالمي. وسيكون 

أثر النزاع أعمق كلما طال 
أمده، خاصة وأن بلدان 

العالم لم تتعاَف بعد من 
تبعات جائحة كوفيد-19. 
وتشمل هذه اآلثار ارتفاع 

أسعار الطاقة والسلع 
األساسية، وتهديد األمن 

الغذائي في أنحاء كثيرة من 
العالم.
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السياق
العالمي 1

 آذنت الحرب التي اندلعت في أوكرانيا في
 24 شباط/فبراير 2022 االقتصاد العالمي

بحالة من اليقين. 
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سارعت بلدان عدة، على رأسها الواليات المتحدة 
األمريكية والمملكة المتحدة، بفرض عقوبات على االتحاد 
الروسي، شملت تجميد جزء من أصول مصرفه المركزي، 

وعزل بعٍض من المصارف الروسية والمؤسسات المالية 
الروسية عن استخدام نظام سويفت في تحويل األموال 

وتلقيها، وإغالق المجال الجوي أمام الطيران الروسي. 

وتشير التوقعات إلى تداعيات شديدة الوطأة تحملها األزمة 
على االقتصاد العالمي، ولعّله من السابق لألوان التنبؤ بها، 

لكن المؤكد أن أمد النزاع كلما طال سيخّلف آثارًا أعمق، 
خاصة وأنه نشب بينما كانت البلدان، المتقدم منها والنامي، 

في طور تعاٍف غير مكتمل من التداعيات االقتصادية 
لجائحة كوفيد-19. ووقع هذه التداعيات في بلد ما يتوقف 

على التكوين االقتصادي لذلك البلد، وعلى مدى ارتباطه 
التجاري والمالي مع بلدي النزاع.

د رئيسي للنفط والغاز والمعادن. وهو  فاالتحاد الروسي مورِّ
وأوكرانيا، مجتمعان، يصّدران ربع ما يستهلكه العالم من 

القمح. وأما أوكرانيا، فهي منتجة رئيسية للذرة والشعير، 
وألكثر من 40 في المائة من زيوت البذور في العالم1. لذا، 

يرفع هذا النزاع أسعار الطاقة والسلع األساسية، ويهدد األمن 
الغذائي في أنحاء كثيرة من العالم. ونتيجة لذلك، من المتوقع 

أن يزداد تضخم أسعار االستهالك في عام 2022، بحيث يبلغ 
معدل التضخم في االتحاد األوروبي 5.1 في المائة في عام 

2022، بعد أن كانت اإلسقاطات التي صدرت في كانون األول/
ديسمبر 2021 قد أشارت إلى أنه سيكون 3.2 في المائة2. 

ومن المتوقع اآلن أن ينمو االقتصاد العالمي في عام 2022 
بوتيرة أبطأ من تلك المتوقعة قبل النزاع. ويرى البعض 

أن النمو العالمي سينخفص بنحو 0.2 نقطة مئوية في 
عام 32022، وأن البلدان األوروبية المجاورة لبلدي النزاع 
ستتأثر أكثر من غيرها. قبل األزمة، أشارت التوقعات إلى 
نمو االقتصاد العالمي بنسبة 4 في المائة في عام 42022. 
ويتوقع البنك المركزي األوروبي أن تبلغ نسبة النمو في 

بلدان االتحاد األوروبي 3.7 في المائة في عام 2022 )أقل 
بمقدار 0.5 نقطة مئوية مما أشارت إليه التوقعات في 
كانون األول/ديسمبر 2021(، وأن ينخفض معدل النمو 

بدرجة أكبر إلى 2.3 في المائة في عام 2022 إذا ما ُفِرَضت 
عقوبات أشد صرامة على االتحاد الروسي وسجلت سوق 

الطاقة ردة فعل شديدة5. ولكن التأثير على النمو في 
الواليات المتحدة األمريكية وبلدان منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ سيكون طفيفًا في األجل القريب، ألن ارتباط 
هذه البلدان باالتحاد الروسي وأوكرانيا محدود، بيد أن 

اقتصادات هذه البلدان ستتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والسلع 
األساسية. ومن المتوقع أن تحافظ الصين على عالقاتها 

االقتصادية مع االتحاد الروسي، فلن تتأثر كثيرًا بتداعيات 
النزاع على االقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يستمر منحى الهبوط في معدالت البطالة 
خالل عام 2022 نتيجة للتعافي االقتصادي وحزم التحفيز 

التي اعُتمدت في أعقاب جائحة كوفيد-19. ولكن بلدان 
االتحاد األوروبي ستواجه مزيدًا من التحديات نتيجة 

لتدفق أعداد كبيرة من الالجئين األوكرانيين.
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التطورات
المتوقعة في

النفط والغاز
والفوسفات

2
شهد منتصف كانون األول/ديسمبر 2021 بداية موجة 
جديدة من جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع كبير في عدد 

اإلصابات بلغ ذروته في األسبوعين األخيرين من كانون 
الثاني/يناير 2022. وعلى الرغم من ذلك، توقعت 

الرابطة الدولية للطاقة نمو الطلب على النفط بحوالي 
3.3 مليون برميل يوميًا لعام 2022، وذلك، بالدرجة 

األولى، بسبب تخفيف القيود المفروضة للتصدي 
للجائحة في جميع أنحاء العالم. 
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ســيكون تأثير النزاع في أوكرانيا شــديدًا على ســوق 
الســلع. فما إن اندلعت الحرب حتى ارتفعت أســعار الطاقة، 

 فارتفع ســعر ســلة أوبك من 96.1 دوالر للبرميل في
23 شــباط/فبراير 2022 إلــى أكثــر مــن 100 دوالر فــي اليوم 

التالي )مالمســًا مســتويات عام 2014( ثم إلى 128.5 دوالر 
للبرميــل فــي 9 آذار/مــارس 2022 )بزيــادة قدرها 30 دوالر 

للبرميل تقريبًا في غضون أســبوعين(6. ومع اســتمرار النزاع، 
بــرزت الحاجــة إلــى تدخــل كبار منتجي النفــط، مثل المملكة 

العربيــة الســعودية، إلنقــاذ االقتصــاد العالمي من التزايد 
الحــاد فــي أســعار الطاقــة. ولكــن منظمة "أوبك بلس" قررت 
االكتفــاء بزيــادة طفيفــة في اإلنتاج بدءًا من نيســان/أبريل 
2022، علــى الرغــم مــن الدعــوات إلــى زيادة كبيرة من أجل 

الحــد مــن ارتفاع أســعار النفــط. وبالمقابل، يواصل إنتاج 
الصخــر الزيتــي ارتفاعــه. وتهــدد تدابير اإلغالق الجديدة 

التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19 الطلب، خاصة إذا اعُتِمدت 
في األســواق الرئيســية مثل الصين، إذ ســيؤدي ذلك إلى 

انخفاض أســعار النفط.

وأما أسعار الغاز، فيتوقع أن تتبع منحًى تصاعديًا مماثاًل 
ألسعار النفط نتيجة الرتفاع الطلب وقلة العرض على 
الصعيد العالمي. فمع دخول العقوبات المفروضة على 

الصادرات الروسية حيز التنفيذ، وصلت أسعار الغاز إلى 
أعلى مستوياتها منذ تموز/يوليو 2008. ويهدد االتحاد 

عت العقوبات لتشمل  الروسي بوقف صادرات الغاز إذا ُوسِّ
صادراته النفطية. وتزيد هذه التوترات من حالة عدم اليقين 

وتدفع أسعار النفط والغاز صعودًا.

وأما الفوسفات، فقد كانت أسعاره قد ارتفعت كثيرًا في 
عام 2021، ويتوقع استمرارها في هذا االتجاه خالل عام 

2022. وارتفع سعر فوسفات ثنائي األمونيوم )DAP( بنسبة 
66 في المائة بين كانون الثاني/يناير 2021 وكانون الثاني/

يناير 2022، في حين ارتفع سعر صخور الفوسفات بأكثر من 
الضعف خالل الفترة نفسها. وعلى الرغم من أن زيادة أسعار 
السلع األساسية ستسعف، إلى حد ما، بعض ميزانيات الدول 

المصدرة لهذه السلع، ستؤجج التضخم في عام 2022.

الشكل 1. أسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم والفوسفات الصخري

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات أسواق السلع األساسية، 2021. 
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تطور االقتصاد
الكلي في

المنطقة العربية 3
في ضوء التصعيد المؤسف لألزمة في أوكرانيا، وتأثيرها 
على االقتصاد العالمي، وال سيما االقتصادات األوروبية، 
وما سيحمل ذلك من تداعيات على االقتصادات العربية، 

م آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة العربية على أساس  ُتقيَّ
ثالثة سيناريوهات.
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يحاكي ســيناريو خط األســاس المنحى الذي كانت اآلفاق 
االقتصادية ستتخذه لو لم تندلع الحرب، وبافتراض أن 
متوسط سعر النفط يبلغ 70 دوالر للبرميل. وتتبين من 

السيناريوهين البديلين آثار النزاع. ويستند السيناريو البديل 
األول على فرضية أن النزاع سيكون قصير األجل، فينتهي 

بحلول حزيران/يونيو 2022، حيث يبلغ متوسط أسعار 
النفط 100 دوالر للبرميل، في حين ينطلق السيناريو الثاني 

من تصور لنزاع طويل األجل، حيث يكون متوسط أسعار 
النفط 170 دوالر للبرميل. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
اإلجمالي للمنطقة العربية بنسبة 5.18 في المائة في عام 

2022 تحت سيناريو النزاع القصير األجل )أي أقل بمقدار 
 0.02 نقطة مئوية من توقعات ما قبل األزمة(، وبنسبة

 4.78 في المائة تحت سيناريو النزاع الطويل األجل 
)أي أقل بمقدار 0.42 نقطة مئوية من توقعات ما قبل 

األزمة، بخسارة تعادل حوالي 11 مليار دوالر(. 

وبلدان مجلس التعاون الخليجي مصّدرة للنفط الثقيل، ولذا 
ستستفيد اقتصاداتها من انتعاش أسواق النفط، الذي بدأ 

أصاًل في عام 2021،  وستشهد أسرع وتيرة في نموها منذ 
عام 2014. وستستفيد هذه البلدان أيضًا من ارتفاع أسعار 

النفط الناجم عن النزاع في أوكرانيا. وتحت سيناريو النزاع 
القصير األجل، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي 

إلى 6.01 في المائة في عام 2022، مقارنة بنسبة 5.61 في 
المائة تحت سيناريو خط األساس. وتحت سيناريو النزاع 
الطويل األجل، تشير التقديرات إلى نسبة 6.29 في المائة 
إذا استمر النزاع إلى ما بعد حزيران/يونيو 2022. وتحت 

هذا السيناريو، من المتوقع أن تكسب مجموعة البلدان 

هذه حوالي 9.7 مليار دوالر، ويرجع ذلك بالدرجة األولى 
إلى ارتفاع عائدات النفط. وستستفيد قطر أكثر من غيرها، 

وتسجل أعلى معدالت النمو تحت كلٍّ من السيناريوهين 
البديلين، ال سيما وأنها أكبر منتج للغاز الطبيعي في 

رات الكبيرة في أسعار الطاقة، من  المنطقة. ونتيجة للتغيُّ
المتوقع أن يكون النمو في قطر أكبر بنحو 2.13 نقطة مئوية 

من توقعات ما قبل األزمة تحت سيناريو النزاع القصير 
األجل، وبحوالي 3.73 نقطة مئوية تحت سيناريو النزاع 
الطويل األجل، ليصل إلى 7.92 في المائة في عام 2022 

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي ستزيد نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بمقدار 3.6 نقطة مئوية. وستستفيد ُعمان أيضًا 

من ارتفاع أسعار النفط، حيث سيصل نموها إلى 6 في 
المائة تحت سيناريو النزاع القصير األجل، وإلى 7.22 تحت 

سيناريو النزاع الطويل األجل. 

أما البلدان العربية المتوسطة الدخل، فيتوقع لها أن 
تسجل انتعاشًا ملحوظًا في عام 2022 نتيجة إزالة القيود 
المفروضة بسبب الجائحة، واستئناف النشاط االقتصادي 

الطبيعي في مختلف أنحاء المنطقة. ولكن التوقعات تشير 
أيضًا إلى أن النزاع لربما يؤدي، في عام 2022، إلى خفض 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 3.93 في المائة تحت 
سيناريو النزاع القصير األجل )أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية 

من سيناريو ما قبل األزمة(، وإلى 2.46 في المائة تحت 
سيناريو النزاع الطويل األجل )أقل بمقدار 2.27 نقطة مئوية 

من سيناريو ما قبل األزمة - بخسارة تعادل حوالي 18.9 
مليار دوالر(. وستتكبد جميع البلدان العربية المتوسطة 

الدخل خسائر في النمو، باستثناء الجزائر التي ستستفيد 
من االرتفاع الحاد في أسعار النفط لتسجل معدل نمو 

نسبته 2.7 في المائة تحت سيناريو النزاع القصير األجل 
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)بزيادة قدرها 1.52 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل األزمة(، 
ومعــدل نمــو أعلــى بنســبة 5.5 فــي المائة تحت ســيناريو 

النــزاع الطويــل األجــل )بزيــادة قدرهــا 3.18 نقطــة مئوية عن 
توقعــات مــا قبــل األزمــة، حيث ســيزيد ارتفاع أســعار النفط 

النمــو بحوالــي 2.2 نقطــة مئويــة(. وســيكون وقــع النزاع 
شــديدًا علــى معــدل النمــو فــي مصر، خاصــة إذا لم يجِر 

احتــواؤه قبــل منتصــف عــام 2022. وتحــت ســيناريو النزاع 
الطويــل األجــل، ســيتباطأ النمــو بمقــدار 4.12 نقطــة مئوية، 

ليصــل إلــى 1.36 فــي المائــة )تشــير التوقعــات إلــى أن ارتفاع 
أســعار النفــط ســيؤدي إلــى انخفــاض النمو بمقــدار 1.9 نقطة 

مئويــة(، كمــا ســترتفع أســعار المــواد الغذائيــة )مما يتســبب 
فــي انخفــاض بحوالــي 1.1 نقطــة مئوية(. وإذا اســتمر 

النــزاع، ســيكون األثــر ســلبيًا أيضــًا على معــدالت النمو في 
المغــرب واألردن ولبنــان وتونــس بســبب الزيــادات الحادة 

فــي أســعار الطاقــة والمعادن والســلع األساســية، مثــل القمح 
والحبــوب والزيــوت. كمــا قــد يتســبب ارتفاع أســعار الطاقة 

بانخفــاض معــدل النمــو فــي المغــرب بمقــدار 4.05 نقطة 
مئويــة، وانخفــاض معــدل النمــو فــي لبنــان بمقــدار 3.68 نقطة 
مئويــة. ويتزايــد فــي هــذه البلــدان القلق على األمــن الغذائي 

بســبب العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة علــى االتحاد 
الروســي، واالضطرابــات فــي سالســل التوريــد الناجمة عن 

األنشــطة العســكرية. وقد يتســبب ارتفاع أســعار المواد 
الغذائيــة بانخفــاض النمــو بمــا يتــراوح بيــن 0.1 و2.6 نقطة 

مئويــة في هــذه البلدان.

وأما البلدان المتأثرة بالنزاع، فســوف تســتفيد من األزمة 
فــي أوكرانيــا تحت ســيناريو النــزاع القصير األجل، حيث 
ســترتفع معــدالت النمــو في العــراق وليبيا واليمن. ولكن 
إذا اســتمر النــزاع إلــى ما بعــد حزيران/يونيو 2022، فمن 

المتوقع أن تســجل مجموعة البلدان هذه معدل نمو بنســبة 
5.3 فــي المائــة، أي أقــل بحوالــي 0.47 نقطــة مئوية من 

توقعــات مــا قبــل األزمــة، أي ما يعادل خســارة قدرها 600 
مليون دوالر. وســبب توقع االنخفاض هو ارتفاع أســعار 
المــواد الغذائيــة فــي اقتصادات هذه البلدان. وســيتلقى 

اليمن الصدمة األشــد من جراء ارتفاع أســعار المواد 
الغذائيــة، فينخفــض النمــو فيــه بنحــو 7.2 نقطة مئوية، 

مــا يأتــي تمامــًا على أي مكســب يحققــه اليمن من ارتفاع 
أســعار النفط في عام 2022. وســتتأثر دولة فلســطين 

والجمهورية العربية الســورية ســلبًا بارتفاع أســعار الطاقة 
والمــواد الغذائيــة. فيتوقــع للناتج المحلي الفلســطيني أن 

ينكمــش بنســبة 2.35 فــي المائــة، وأن يتباطــأ نمو الناتج 

المحلــي اإلجمالــي الســوري كثيرًا، فــال يتجاوز معدله 0.16 
في المائة. وسيســتفيد العراق وليبيا من ارتفاع أســعار 

النفــط، فيكســب العــراق 500 مليــون دوالر وليبيا 200 
مليــون دوالر تحــت ســيناريو النزاع الطويل األجل.

وفــي البلــدان العربيــة األقــل نمــوًا، كان ســيناريو خط 
األســاس يشــير إلى معدل نمو بنســبة 1.62 في المائة 

فــي عــام 2022، ولكــن هــذا المعــدل لــن يتجاوز 1.53 في 
المائــة تحــت ســيناريو النــزاع القصير األجل، وســيكون 

1.03 فــي المائــة تحــت ســيناريو النــزاع الطويــل األجل، أي 
بخســارة قدرهــا نحــو 600 مليــون دوالر. وتتفاقــم المصاعــب 
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي مجموعــة البلــدان هذه بســبب 

تزايد أســعار الطاقة والســلع األساســية. وفي الســودان، 
أكبــر بلــد فــي مجموعــة البلــدان هذه، ســيتأثر معــدل النمو 

بالنــزاع فــي أوكرانيــا، لتصبــح نســبة نمــو الناتــج المحلي 
اإلجمالــي 1 فــي المائــة تحــت ســيناريو النــزاع القصير 

األجــل )أقــل بمقــدار 0.16 نقطــة مئويــة مــن ســيناريو ما قبل 
األزمــة(، و0.49 فــي المائــة تحت ســيناريو النــزاع الطويل 

األجــل )أقــل بمقــدار 0.68 نقطــة مئويــة مــن ســيناريو ما قبل 
األزمــة(. فعــالوة علــى مــا تعانيــه هــذه البلدان من أوضاع 

اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة، أصبحــت اآلن تواجــه خطر 
خفــض المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية، بعــد توجيــه قدر أكبر 

مــن المســاعدات لدعــم أوكرانيــا والدول التي تســتضيف 
الالجئيــن األوكرانيين. 

ومــن المتوقــع أن يؤثــر النــزاع فــي أوكرانيــا علــى معدالت 
التضخــم، التــي ســترتفع إلــى 10.4 فــي المائــة تحــت 

ســيناريو النــزاع القصيــر األجــل، وإلــى 11 فــي المائــة 
تحــت ســيناريو النــزاع الطويــل األجــل. ومــع اســتمرار عدم 

االســتقرار السياســي، والتدهــور المتفاقــم فــي األوضــاع 
االقتصاديــة فــي الســودان، ســيصل معــدل التضخــم فــي 

عــام 2022 إلــى 128.6 فــي المائــة تحــت ســيناريو النــزاع 
القصيــر األجــل، وإلــى 133.8 فــي المائــة تحــت ســيناريو 
النــزاع الطويــل األجــل. أمــا لبنــان، فسيســجل هــو أيضًا 
معــدل تضخــم مرتفــع للغايــة، يبلــغ حوالــي 108.2 فــي 

المائــة تحــت ســيناريو النــزاع القصيــر األجــل، وحوالــي 
112.2 فــي المائــة تحــت ســيناريو النــزاع الطويــل األجــل، 

وذلــك أن البلــد ال يــزال تحــت وطــأة أزمــة اقتصادية 
واجتماعيــة شــديدة، وانخفــاض حــاد فــي قيمــة عملتــه. 

وسيســجل كلٌّ مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية واليمــن 
تضخمــًا بنســبة تزيــد علــى العشــرة فــي المائــة. 
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الجدول 1. نمو الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في المنطقة العربية، 2022

سيناريو النزاع الطويل األجلسيناريو النزاع القصير األجلخط األساس

الناتج 
المحلي 

التضخماإلجمالي

الناتج 
المحلي 

اإلجمالي

المكاسب 
أو الخسائر 

الناجمة 
عن النزاع 
)مليارات 

التضخمالدوالرات(

الناتج 
المحلي 

اإلجمالي

المكاسب 
أو الخسائر 

الناجمة عن 
النزاع )مليارات 

التضخمالدوالرات(

11.011.9-0.510.44.78-5.209.45.18المجموع للبلدان العربية

5.616.015.86.299.7بلدان مجلس التعاون الخليجي

1.24.8-1.32.05.57-5.881.05.56اإلمارات العربية المتحدة

0.61.9-3.261.03.120.01.41.48البحرين

4.482.46.001.13.57.222.03.5ُعمان

4.192.26.323.62.87.926.23.7قطر

0.33.7-5.832.76.050.22.95.55الكويت

6.002.16.342.32.46.553.63.3المملكة العربية السعودية

18.9-6.72.46-4.743.93البلدان العربية المتوسطة الدخل

0.54.3-0.32.91.31-2.621.91.96األردن

0.69.0-0.26.92.50-3.895.53.47تونس

4.705.06.232.75.47.895.56.3الجزائر

1.0112.2-0.84-0.4108.2-2.85105.01.34لبنان

17.710.5-7.09.51.36-5.487.43.85مصر

4.53.8-0.52-1.42.4-3.521.52.24المغرب

1.2-5.775.910.45.30البلدان العربية المتأثرة بالنزاع

0.421.9-0.121.10.16-2.1719.61.40الجمهورية العربية السورية

6.233.66.530.54.56.500.56.9العراق

0.65.3-2.35-0.23.3-2.011.90.67دولة فلسطين

8.713.59.100.13.99.370.24.5ليبيا

0.919.0-2.07-2.5315.42.750.017.2اليمن

0.6-0.11.03-1.621.53البلدان العربية األقل نموًا

9.092.39.090.03.39.090.06.1جزر القمر

5.883.47.350.14.54.410.07.7جيبوتي

0.6133.8-0.1128.60.49-1.16126.61.00السودان

0.001.40.000.02.40.000.05.3الصومال

4.294.24.290.05.35.000.06.9موريتانيا

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية.
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رات في أسعار النفط والمواد الغذائية على النمو )نقاط مئوية(، 2022 الجدول 2. أثر التغيُّ

سيناريو النزاع الطويل األجل

رات في أسعار  أثر التغيُّ
النفط

رات في أسعار  أثر التغيُّ
المواد الغذائية

التأثير الكلي لألزمة في 
أوكرانيا على النمو

0.3-0.6-0.2المجموع للبلدان العربية

بلدان مجلس التعاون الخليجي

0.3-1.0-0.7اإلمارات العربية المتحدة

1.7-2.2-0.4البحرين

0.82.4-3.2ُعمان

0.30.4-3.6قطر

0.2-1.2-0.9الكويت

0.3-1.0-0.7المملكة العربية السعودية

البلدان العربية المتوسطة الدخل

1.4-0.1-1.3-األردن

1.1-0.6-0.6-تونس

2.20.52.6الجزائر

3.9-2.0-1.9-لبنان

3.0-1.1-1.9-مصر

3.8-2.6-1.2-المغرب

البلدان العربية المتأثرة بالنزاع

3.5-1.3-2.1-الجمهورية العربية السورية

0.40.2-0.6العراق

4.4-3.0-1.3-دولة فلسطين

0.50.10.6ليبيا

5.0-7.2-2.2اليمن

البلدان العربية األقل نموًا

0.00.00.0جزر القمر

1.4-1.4-0.0جيبوتي

1.4-1.3-0.1-السودان

0.00.00.0الصومال

0.00.70.7موريتانيا

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

رات في أسعار النفط والمواد الغذائية على النمو )نقاط مئوية(، 2022 الشكل 2. أثر التغيُّ
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الوضع المالي
 والديون في

4 البلدان العربية
في عام 2022، وبينما تواصل البلدان العربية مساعيها 

نحو التعافي االقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد-19، 
من المتوقع أن تتأثر األوضاع المالية لهذه البلدان بفعل 

النزاع في أوكرانيا، خاصة وأن بلدان العالم بات عليها 
التعامل مع تصاعد أسعار الطاقة، وتقلص اإلمدادات 

بالمواد الغذائية األساسية. ومن المتوقع أن تصل نسبة 
العجز المالي في المنطقة العربية إلى أكثر من 7.8 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي التي كانت تشير 
إليها توقعات خط األساس، لتكون 8.4 في المائة تحت 

سيناريو النزاع القصير األجل، وحوالي 9.4 في المائة 
تحت سيناريو النزاع الطويل األجل.
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ستستفيد بلدان مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار 
الطاقة، فتنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي في 
معظم هذه البلدان تحت كلٍّ من السيناريوهين. وعلى العكس، 

يتوقع أن يصبح الحيز المالي للبلدان المتوسطة الدخل أشد 
ضيقًا، وال سيما تلك التي تستورد النفط ألنها ستعاني وطأة 

ارتفاع أسعار الطاقة. وستضطر البلدان التي لديها تبادل 
تجاري مع االتحاد الروسي أو أوكرانيا إلى الوصول إلى 

أسواق جديدة ودفع أسعار أعلى، ما سيثقل على أوضاعها 
المالية. وتحت سيناريو النزاع الطويل األجل، من المتوقع أن 

يرتفع العجز المالي، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، إلى 
15.7 في المائة في لبنان، وإلى 9.4 في المائة في تونس.

ومــن المتوقــع أن تشــهد البلدان المتأثــرة بالنزاع والبلدان 
األقــل نمــوًا فــي المنطقــة تدهورًا فــي أوضاعها المالية في 
عام 2022، ولكن مع محافظتها على مســتويات مســتقرة 

نســبيًا من الدين. فتشــير اإلســقاطات تحت ســيناريو النزاع 
الطويــل األجــل إلــى وصــول العجز المالي، كنســبة من الناتج 

المحلــي اإلجمالــي، إلــى 118.6 فــي المائــة في ليبيا، وإلى 
36.5 فــي المائــة فــي اليمــن، وإلــى 10.1 في المائة في 

 الســودان. وســتبقى نســبة الدين إلى الناتج المحلي 
اإلجمالــي مرتفعــة جــدًا في الســودان )98 في المائة( وفي 

اليمــن )130 في المائة(.

الجدول 3. العجز المالي والديون كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية

سيناريو النزاع الطويل األجلسيناريو النزاع القصير األجلسيناريو خط األساس
الرصيد 
المالي

الديون 
الحكومية

الرصيد 
المالي

الديون 
الحكومية

الرصيد 
المالي

الديون 
الحكومية

202220222022202220222022
7.8n/a-8.455.3-9.455.0-المجموع للبلدان العربية

بلدان مجلس التعاون الخليجي 
4.637.2-3.937.5-3.737.4-اإلمارات العربية المتحدة

13.0136.0-12.8137.4-12.6139.8-البحرين
6.772.4-5.873.5-5.473.6-ُعمان
0.453.7-0.754.60.053.1قطر

9.424.0-7.923.0-7.622.7-الكويت
1.027.0-0.526.50.126.5المملكة العربية السعودية

البلدان العربية المتوسطة الدخل
6.689.6-6.190.9-5.891.9-األردن
9.488.1-8.889.3-8.390.2-تونس
0.539.5-0.839.80.339.5الجزائر

15.7159.2-15.4162.5-15163.7-لبنان
4.677.6-4.478.3-479.8-مصر

6.580.7-5.981.7-5.482.3-المغرب
البلدان العربية المتأثرة بالنزاع

6.522.0-6.322.0-5.921.9-الجمهورية العربية السورية
13.385.2-12.686.0-12.386.6-العراق

n/an/an/an/an/an/aدولة فلسطين
117n/a-117.7n/a-118.6n/a-ليبيا

36.5130.2-35.3127.8-35.4132.7-اليمن
البلدان العربية األقل نموًا

1.225.2-0.825.3-0.625.3-جزر القمر
5.041.5-4.042.4-3.642.7-جيبوتي

10.198.2-9.9100.8-9.8101.8-السودان
n/an/an/an/an/an/aالصومال
3.948.73.648.43.347.9موريتانيا

المصدر: تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية.
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سوق العمل
والفقر 5

من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة اإلجمالي في 
المنطقة العربية إلى 12.3 في المائة في عام 2022 

نتيجة لتحسن معدل البطالة في البلدان المتوسطة 
الدخل وبلدان مجلس التعاون الخليجي. لكن البطالة 

ستظل بمعدالت مرتفعة في البلدان المتوسطة الدخل 
باستثناء مصر.
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من المرجح أن يستمر لبنان في تسجيل أعلى معدل 
بطالة في المنطقة العربية بنحو 32 في المائة في عام 2022، 

من جراء أزمته المالية واالقتصادية المديدة. ومن المتوقع 
أن تظل معدالت البطالة مرتفعة، مع زيادة طفيفة، في معظم 

البلدان المتأثرة بالنزاع وأقل البلدان نموًا في المنطقة. 

وتشير اإلسقاطات إلى أن نسبة عدد الفقراء إلى مجموع 
السكان في المنطقة ستنخفض إلى 26.67 في المائة، ما 

يدل على تحسن في البلدان العربية كافة. وستبلغ النسبة 

أعلى مستوياتها في الصومال، بمعدل 68 في المائة، يليه 
لبنان بمعدل يقارب 66 في المائة. لكن المعدل قد ينخفض 

قلياًل في لبنان مع بدء الحكومة في دفع التحويالت النقدية 
لألسر اللبنانية الشديدة الفقر في آذار/مارس 2022، في إطار 
المشروع الطارئ لشبكة األمان االجتماعية )أمان( الممّول من 
البنك الدولي7. كما سُيبِقي عدم االستقرار السياسي في اليمن 

والجمهورية العربية السورية على ارتفاع معدالت الفقر في 
عام 2022، لتكون 52.78 في المائة في اليمن و65.53 في 

المائة في الجمهورية العربية السورية.

وال تزال المنطقة العربية تسجل تفاوتًا كبيرًا بين الجنسين، وظهر 
هذا التفاوت بوضوح، بعد الجائحة، في قطاع التعليم على وجه 

الخصوص. وال تزال ُنُظم الحماية االجتماعية تشوبها أوجه 

قصور حادة، ال سيما من حيث التغطية )إذ ال تشمل إال 35.1 في 
المائة من سكان المنطقة(، والفعالية )معظمها في بلدان ذات حيز 

مالي محدود وحالة مزمنة من عدم االستقرار السياسي(. 

الجدول 4. معدالت البطالة والفقر في المنطقة العربية، 2022

نسبة عد الفقراء )إزاء خط الفقر الوطني(معدل البطالة

 26.67 12.3المجموع للبلدان العربية
n/a 6.8 بلدان مجلس التعاون الخليجي

n/a 1.7اإلمارات العربية المتحدة
n/a 1.0البحرين

n/a 5.7ُعمان
n/a 0.1قطر

n/a 2.5الكويت
n/a 11.5المملكة العربية السعودية

 17.74 12.1البلدان العربية المتوسطة الدخل
 14.74 21.9األردن
 15.37 17.2تونس
 3.04 18.8الجزائر

 66.39 32.0لبنان
 27.90 6.9مصر

 2.42 10.7المغرب
 36.46 16.7البلدان العربية المتأثرة بالنزاع

 65.53 13.4الجمهورية العربية السورية
 12.06 20.3العراق

 28.46 26.5دولة فلسطين
n/a 18.1ليبيا

 52.78 11.9اليمن
 40.65 15.4البلدان العربية األقل نموًا

 39.58 7جزر القمر
 18.53 25.9جيبوتي

 32.34 16.6السودان
 68.49 12.8الصومال
 27.72 10موريتانيا

.United Nations, World Economic Situation and Prospects, 2022 المصدر: توقعات اإلسكوا؛
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بينما ال تزال معظم بلدان العالم في طور التعافي من جائحة كوفيد-19، يتوقع أن يكون للحرب في أوكرانيا تداعيات 
شديدة على االقتصاد العالمي. وتشمل هذه التداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الرئيسية، وتهديد األمن الغذائي 
قدر  وعلى  البلد،  اقتصاد  مكونات  على  ويعتمد  آخر،  إلى  بلد  من  األثر  حجم  يختلف  العالم.  أنحاء  من  العديد  في 
المحلي  للناتج  يتوقع   ،2022 حزيران/يونيو  في  النزاع  انتهى  ما  وإذا  النزاع.   بلدي  مع  والمالي  التجاري  ارتباطه 
اإلجمالي في المنطقة العربية أن يرتفع بنسبة 5.18 في المائة في عام 2022 )أي أقل بحوالي 0.02 عن نموه المتوقع 
في إسقاطات ما قبل األزمة(؛ أما إذا استمر النزاع بعد حزيران/يونيو 2022، فستكون نسبة النمو 4.78 في المائة )أي 

أقل بحوالي 0.42 عن نموه المتوقع في إسقاطات ما قبل األزمة، بخسارة تعادل حوالي 11 مليار دوالر(.

الذي  النفط،  أسواق  انتعاش  اقتصاداتها من  لذا ستستفيد  للنفط،  التصدير  كثيفة  الخليجي  التعاون  وبلدان مجلس 
بدأ أصاًل في عام 2021،  وستشهد أسرع وتيرة في نموها منذ عام 2014. وستستفيد هذه البلدان أيضًا من ارتفاع 
أسعار النفط الناجم عن النزاع في أوكرانيا. أما البلدان العربية األخرى، فمن المتوقع أن يكون نموها بوتيرة أبطأ من 
تلك التي أشارت إليها إسقاطات ما قبل األزمة. وسيثقل ارتفاع أسعار النفط على البلدان العربية المتوسطة الدخل، 
وسيتعرض األمن الغذائي فيها للخطر نتيجة للعقوبات االقتصادية على االتحاد الروسي، واضطراب سالسل اإلمداد 

التي ستسببه األعمال العسكرية. وسيواجه بعض البلدان تقلص المساعدة اإلنمائية الرسمية.
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