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تقرير التنمية العربية



كلمة املعهد العربي للتخطيط

العربية  التنمية  تقرير  اأول عدد من  اإ�صداره  الكويت منذ  بدولة  للتخطيط  العربي  المعهد  داأب 

في عام 2013 على تناول وتحليل مجموعة متنوعة من الموا�صيع االقت�صادية واالجتماعية المعا�صرة 

التي تكت�صي اأهمية بالغة لمختلف الدول العربية. ومنذ عام 2019، وتج�صيداً للتعاون والعمل العربي 

العربي  المعهد  بين  والمثمر  الوثيق  التعاون  اأوج��ه  اأح��د  التقرير  هذا  اإ�صدار  اأ�صبح  الم�صترك، 

للتخطيط ومعهد التخطيط القومي بجمهورية م�صر العربية حيث تقوم نخبة م�صتركة من الباحثين 

من المعهدين بدرا�صة موا�صيع في غاية االأهمية تهم االقت�صادات العربية وتحلّل واقع هذه الدول 

والتحديات التي تواجهها اإ�صافة اإلى اقتراح اأف�صل ال�صبل وال�صيا�صات التي ت�صعى في اآخر المطاف 

اإلى تح�صين تنميتها االقت�صادية واالجتماعية.

في هذا االإطار، اتفق المعهدان على اأن يتناول االإ�صدار ال�صاد�س لتقرير التنمية العربية مو�صوع 

هذا  الأهمية  وذل��ك  بعدها"  وما  كوفيد- 19  جائحة  االأزم��ات:  ظل  في  العربي  االقت�صادي  "النمو 
النمو االقت�صادي في مختلف بلدان  اآثار �صلبية كبيرة على  المو�صوع وما خلّفته هذه الجائحة من 

وما  ومخاطرها  تطّورها  مدى  حول  اليقين  عدم  لحالة  وكذلك  العربية،  ال��دول  فيها  بما  العالم 

تفر�صه هذه التطّورات من تحديات اقت�صادية واجتماعية والتي فاقم من و�صعيتها االأزمة الرو�صية-

االأوكرانية بالخ�صو�س على العديد من الدول النامية والعربية بعدما �صهدت اأ�صعار الطاقة وال�صلع 

الزراعية زيادات م�صطردة اأّدت اإلى ارتفاع كبير في ن�صبة الت�صخم. 

نمّوها  وعلى  العربية  ال��دول  على  الجائحة  وتداعيات  التطّورات  هذه  بتحليل  التقرير  وق��ام 

البلدان  مختلف  تبّنتها  التي  التحفيزية  المالية  والحزم  التدابير  على  ال�صوء  واألقى  االقت�صادي، 

من  خبرات  عر�س  كما  الجائحة،  لهذه  ال�صلبية  واالجتماعية  االقت�صادية  للآثار  للت�صّدي  العربية 

تجارب عربية في اإدارة االأزمة. اإ�صافة اإلى ذلك، طرح التقرير مجموعة من التو�صيات وال�صيا�صات 

لمواجهة التحديات ومعالجة االختلالت الظرفية والهيكلية التي تواجه النمو االقت�صادي في هذه 

الدول وكذلك التدابير التي ينبغي اتخاذها لتحقيق تحّول جوهري يتعّدى ال�ّصعي الإنقاذ االقت�صادات 

هيكلية  اإ�صلحات  خلل  من  االقت�صادات  هذه  وتقوية  تحفيز  اإلى  االنهيار  اأو  الركود  من  العربية 

عميقة ت�صاهم في تحفيز النمو. 

اأو  قريب  من  �صاهم  من  كل  اإلى  ال�صكر  بخال�س  للتخطيط  العربي  المعهد  يتوجه  االأخير  وفي 

جهد  من  بذلوه  لما  المعهدين  من  التحرير  هيئة  اأع�صاء  فيهم  بما  التقرير  هذا  اإ�صدار  في  بعيد 

وتفان، وكذلك الأع�صاء لجنة القّراء لما قّدموه من ملحظات واقتراحات واإ�صافات الإثراء محتوى 

هذا التقرير، ويتمنى اأن يكون هذا االإ�صدار قد قّدم الفائدة المرجّوة للمهتمين من اأ�صحاب القرار 

والباحثين، واأن يكون قد �صاهم في التحليل وتقديم الحلول ال�صائبة التي ت�صعى اإلى ت�صحيح م�صار 

النمو وتح�صين التنمية االقت�صادية واالجتماعية للدول العربية.
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كلمة معهد التخطيط القومي

كلمة معهد التخطيط القومي 

ياأتي االإ�صدار الحالي من تقرير التنمية العربية لي�صتكمل م�صيرة حافلة من التعاون االإيجابي المثمر 

بين معهد التخطيط القومي بجمهورية م�صر العربية والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت بما يعزز دور 

المعهدين في دعم م�صيرة التنمية العربية الم�صتدامة.

ويكت�صب االإ�صدار ال�صاد�س اأهمية خا�صة لتعامله مع ق�صية: »النمو االقت�صادي العربي في ظل االأزمات: 

جائحة كوفيد- 19 وما بعدها«، وهي الق�صية التي ال ت�صغل الدول والمجتمعات العربية فقط ولكنها تت�صدر 

جدول اأعمال التنمية في معظم دول العالم المتقدمة والنامية على ال�صواء. 

فقد فر�صت الجائحة وتداعياتها وقائع وتحديات جديدة واجهت الدول العربية كغيرها من دول العالم، 

وهي التحديات التي بداأت منذ الموجات االأولى للجائحة واالإن�صغال باإحتواء وح�صر تداعياتها وتخفيف 

اأف�صل  عن  البحث  اإلى  التالية  المراحل  في  التحديات  وانتقلت  واالقت�صادية.  االجتماعية  اأعبائها  وطاأة 

مداخل ومقاربات التعافي الفعال وتجاوز تداعيات الجائحة نحو ا�صتعادة زخم النهو�س واالإنطلق فى ظل 

اأزمات جديدة تلقي بظللها على العالم خا�صة الحرب الرو�صية-االأوكرانية. 

في  االقت�صادي  النمو  وانعكا�صاته على  الع�صير  الجائحة  لمخا�س  فاح�صة  قراءة عربية  التقرير  يقدم 

الدول العربية من جهة، وبلورة روؤى وم�صارات م�صتقبلية للنهو�س وتعزيز فر�س النمو وت�صحيح الم�صارات 

فى عالم يموج باالأزمات من جهة اأخرى. وقد تطرقت هذه القراءة بال�صرورة اإلى مراجعة اأو�صاع وم�صارات 

النمو االقت�صادي قبيل الجائحة، ثم تحليل تداعيات الجائحة على تلك االأو�صاع ور�صد القطاعات والفئات 

االأكثر ت�صّررا وانك�صافا، بجانب ر�صد الفر�س التي تمخ�صت عن محنة الجائحة. 

كما قدم التقرير مراجعة تحليلية لتدابير و�صيا�صات التعامل مع الجائحة وتداعياتها االقت�صادية في 

الدول العربية مقارنة ببع�س التدابير العالمية، وعر�س لمداخل الحوكمة واإدارة اأزمة الجائحة في الدول 

العربية المختلفة، واالأدوار ال�صاعدة للرقمنة في التعامل مع هذه االأزمات عربياً وعالمياً. 

وانطلقاً من حقيقة تجدد وتعدد وترابط االأزمات المحيطة بالعالم العربي وداخله، يجتهد التقرير فى 

نمو و�صلبة  وتعزيز  الجائحة،  تداعيات  التعافي من  �صيا�صات مقترحة ال�صتكمال  وبلورة  و�صع منطلقات 

و�صمود وا�صتدامة االقت�صادات العربية في الم�صتقبل في عالم ي�صوده عدم اليقين واالأزمات. 

كل التحية والتقدير من معهد التخطيط القومي للفريق البحثي للتقرير من المعهدين العريقين، وياأمل 

اأن يجدالقارئ ومتخذ القرار العربي فيه ما يلبي اآماله وطموحاته.
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امللخ�س التنفيذي
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الملخ�ص التنفيذي
القومي بجمهورية م�صر  التخطيط  الكويت ومعهد  للتخطيط بدولة  العربي  المعهد  الم�صترك بين  التعاون  اإطار  في 

العربية، اتفق المعهدان على اأن يتناول االإ�صدار ال�صاد�س لتقرير التنمية العربية مو�صوع "النمو االقت�صادي العربي في 

ظل االأزمات: جائحة كوفيد- 19 وما بعدها". وقد تم اختيار هذا المو�صوع نظرًا للتداعيات ال�صلبية الكبيرة لهذه الجائحة 

على النمو االقت�صادي في مختلف بلدان العالم بما فيها الدول العربية، ولحالة عدم اليقين حول مدى تطّور وِحّدة هذه 

وما  اأخ��رى،  اأزم��ات  واحتمال ظهور  لكوفيد- 19،  متحّورة  وفيرو�صات  تف�ّصي جديدة  موجات  بعد ظهور  م�صتقباًل  االأزم��ة 

تفر�صه هذه التطّورات من تحّديات ج�صيمة على الم�صتوى االقت�صادي واالجتماعي. 

لقد كان لجائحة كوفيد-19 تداعيات اقت�صادية واجتماعية حادة على مختلف دول العالم وت�صّببت في انخفا�س كبير 

للنمو االقت�صادي. فقد اأّدت القيود واإجراءات االإغالق االحترازي عبر العالم اإلى تعطيل اأو توّقف عدد كبير من االأن�صطة 

اإغالق  اإلى  اإ�صافة  وال�صناعية  الزراعية  القطاعات  من  العديد  في  لالإنتاج  وا�صح  انخفا�س  في  وت�صّببت  االقت�صادية 

والتدفقات  لل�صادرات  الكبير  التراجع  �صاهم  كما  وال�صياحة.  النقل  الخدمية خ�صو�صًا  القطاعات  للعديد من  تام  �صبه 

المالية، ب�صبب اإغالق الحدود وانخفا�س الطلب الخارجي، وتراجع حجم اال�صتهالك واال�صتثمار في انخفا�س كبير للنمو 

االقت�صادي العالمي لم ي�صهده منذ فترة طويلة والذي بلغ في المتو�صط - 3.2 % في عام 2020 ح�صب عدة موؤ�ص�صات مالية 

دولية مقابل 2.7 % في عام 2019.

وموجات  العقارية  االأزم��ة  نتيجة  ين  ال�صّ في  االقت�صادي  الن�صاط  تباطوؤ  االأخيرة  االآون��ة  في  ذلك  اإلى  ان�صاف  وقد 

كوفيد-19 واالإغالقات العامة المتكّررة والوا�صعة النطاق واالنقطاعات التي نتجت عنها في �صال�صل االإمداد العالمية. 

وتال ذلك االأزمة الرو�صية-االأوكرانية والتي كان لها انعكا�صات اقت�صادية وخيمة على العديد من الدول النامية والعربية 

بعدما �صهدت اأ�صعار الطاقة وال�صلع الزراعية زيادات كبيرة. وبالّرغم من اأن حجم التداعيات العالمية لهذه االأزمة اأقل 

بكثير مقارنة بجائحة كوفيد-19، على االأقل في ظل الم�صتجدات الحالية، اإاّل اأنها اأّدت اإلى حالة من الركود االقت�صادي 

الم�صحوبة بم�صتويات مرتفعة ومتزايدة من الت�صخم )الّركود الت�صخمي( والتي قد ت�صاهم في تعّثر وانحراف التعافي عن 

م�صاره في مرحلة ما بعد الجائحة. وبالتالي �صيكون من ال�صعب على م�صتوى ال�صيا�صات المفا�صلة بين ت�صّدي الحكومات 

بناء هوام�س  واإعادة  الغذائي  االأمن  الفقيرة والحفاظ على  الدعم لالأ�صر  وبين تقديم  والنمو  التعافي  للت�صخم وحماية 

االأمان المالي في ظل قيام البنوك المركزية بت�صديد ال�صيا�صة النقدية عبر رفع اأ�صعار الفائدة والذي �صيزيد من حجم 

ال�صغوطات على الدول النامية وخ�صو�صًا العربية والتي يعاني اأغلبها ارتفاعات غير م�صبوقة لم�صتويات الّدين.

وكباقي دول العالم، عانت االقت�صادات العربية ب�صكل كبير من م�صاعفات هذه االأزمات خ�صو�صًا جائحة كوفيد-19 

حيث �صهد اأغلبها معدالت نمو �صالبة في عام 2020. فقد تراجعت القيمة الم�صافة في قطاعات اقت�صادية رئي�صة ت�صهم 
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الذي  والمتو�صطة،  وال�صغيرة  ال�صغر  متناهية  الموؤ�ص�صات  قطاع  ت�صّرر  كما  االإجمالي،  المحلي  الناتج  في  كبير  ب�صكل 

ي�صهم بنحو 45 % من اإجمالي الناتج المحلي االإجمالي وي�صم ثلث العمالة الر�صمية، ب�صبب تراجع كبي�����ر في الن�ص������اط 

االقت�ص�����ادي المحلي نتيجة االإغ��������الق وانخفا�س �ص������ادرات ال�ص����لع والخدم�����ات ج�����ّراء انهي�����ار الطل���ب العال���مي. 

ولم ت�صتثِن هذه الجائحة اأي مجال من مجاالت التنمية بب�صماتها الوا�صحة وفي مقّدمتها ارتفاع عدد العاطلين عن العمل 

والفقراء، وتدهور �صبكات االأمان والحماية االجتماعية، وتداعي وانك�صاف االأنظمة ال�صحية.

اإلى اتخاذ مبادرات وتدابير  ّناع ال�صيا�صات في الدول العربية  وكما هو الحال في العديد من بلدان العالم، بادر �صُ

متنوعة من خالل اأدوات ال�صيا�صتين المالية والنقدية ب�صكل خا�س للتخفيف من وطاأة انعكا�صات الجائحة على القطاعات 

االقت�صادية المختلفة، اإلى جانب اإجراءات متنوعة لدعم �صبكات االأمان االجتماعي والفئات االجتماعية االأكثر ت�صررًا. 

المت�صّررة، من  واالأ�صر  االإنتاجية  والقطاعات  ال�صّحي  للقطاع  الموّجه  الكبير  الّدعم  ب�صبب  االإنفاق  ارتفاع حجم  واأّدى 

اأو  التخفي�صات  اإلى  اإ�صافة  واال�صتثمارية  التجارية  لالأن�صطة  الكبير  التراجع  نتيجة  المالية  االإيرادات  وانخفا�س  جهة، 

وطاأة  وتزايد  العامة  الموازنات  في  كبيرة  عجوزات  اإلى  اأخرى،  جهة  من  الخا�س،  القطاع  لدعم  ال�صريبية  االإعفاءات 

واأعباء المديونية خا�صة في الدول منخف�صة الدخل. 

يعك�س  البلدان مما  بين هذه  التعافي االقت�صادي واالجتماعي  تباينًا في م�صارات  الجائحة  اأفرزت  اآخر،  من جانب 

�س  بو�صوح حجم التحديات التي واجهت هذه الدول واإنفاذ ال�صيا�صات الالزمة والتفاوت في حجم الحّيز المالي المخ�صّ

لتمويل االإنفاق ودعم ال�صيا�صات وق�صور قدرات العديد منها على م�صتوى التخطيط واإدارة هذه الجائحة ب�صكل ي�صمح 

بمواجهة مثل هذه االأزمات وتبعاتها االقت�صادية والمالية واالجتماعية وت�صريع التعافي وموا�صلة م�صيرة تح�صين وتيرة 

النمو االقت�صادي والتنمية.

لقد ك�صفت اأزمة كوفيد-19 اأي�صًا عن مدى ه�صا�صة العديد من االقت�صادات العربية وعجزها عن توفير العديد من 

واعتمادها  تبعيتها  يزيد من  والذي  وال�صناعي  والدوائي  الغذائي  االأمن  تمّكنها من تحقيق  االأ�صا�صية وعدم  المنتجات 

الكبير على الخارج للح�صول على هذه المنتجات. ويعك�س ذلك نوعية النموذج االقت�صادي والذي ال يزال يعاني في العديد 

من الدول من �صعف بيئة االأعمال واال�صتثمار، وتهمي�س القطاع الخا�س، وقلة التنويع االقت�صادي، وهيمنة الموارد االأولية 

وال�صناعات اال�صتخراجية على القاعدة االإنتاجية والت�صديرية مقابل عدم اأو قلة ت�صجيع ال�صناعات التحويلية، اإ�صافة 

اإلى �صعف على م�صتوى الكفاءة الموؤ�ص�صية والحوكمة والموارد الب�صرية والتكنولوجيا.

ت�صاوؤالت  اليقين،  من عدم  كبير  بقدر  الم�صتقبلية محاطة  االآفاق  تجعل  والتي  االأخيرة،  العالمية  التطّورات  وتطرح 

كبيرة حول نوعية ال�صيا�صات والتدابير التي ينبغي للدول العربية اتخاذها لتحقيق تحّول جوهري يتعّدى ال�ّصعي الإنقاذ 
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اقت�صاداتها من الركود اأو االنهيار اإلى تحفيز وتقوية هذه االقت�صادات من خالل اإ�صالحات هيكلية عميقة ت�صاهم في 

رفع م�صتويات النمو. كما ت�صع التحديات التي اأفرزتها االأزمات المتتالية، خ�صو�صا جائحة كوفيد-19، الق�صايا المرتبطة 

العربية.   للحكومات  بالن�صبة  االأولويات  بين  الجائحة من  بعد  وا�صتدامته  النمو االقت�صادي االحتوائي  بتح�صين معدالت 

وت�صّكل هذه االأزمات كذلك فر�صة للقيام بتحليل لواقع هذا النمو وخ�صائ�صه وما يرتبط به من مخاطر في ظل تطورات 

االقت�صاد العالمي واحتمال مواجهة �صدمات واأزمات مختلفة في الم�صتقبل، كما تفر�س معالجة نقاط ال�صعف الهيكلية 

وعلى راأ�صها اإ�صالح معّوقات النموذج االقت�صادي ال�صائد في كل دولة واإعادة النظر في نمط نموها وا�صتدامته وتوفير 

�صيا�صات واآليات منا�صبة لتعزيز قدراتها على تحقيق االنتعا�س االقت�صادي. 

مجموعة  على  واالإجابة  الموا�صيع  هذه  اإلى  التطّرق  العربية  التنمية  تقرير  من  االإ�صدار  هذا  يحاول  عامة،  ب�صفة 

اأثر جائحة كوفيد-19 على نمو اقت�صادات الدول  اأهّمها  من الت�صاوؤالت المرتبطة بها وت�صليط ال�صوء على عدة ق�صايا 

العربية، وتحليل �صيا�صات حزم التعافي االقت�صادي والمالي في هذه الدول لمواجهة تداعيات الجائحة اإ�صافة اإلى تحديد 

القطاعات ذات االأولوية واالأكثر اأهمية وال�صيا�صات واالإ�صالحات التي من �صاأنها اأن تعطي دفعة قوية لنمو اقت�صادي �صامل 

وم�صتدام يعمل على خلق اأكبر عدد من فر�س العمل، وي�صاعد على تعزيز التوازنات االقت�صادية الكّلية ال�صيما خف�س عجز 

الموازنات وعجز ميزان المدفوعات والمديونية.

اأربعة  العربية  التنمية  تقرير  من  ال�صاد�س  االإ�صدار  يت�صّمن  وتحليلها،  الموا�صيع  بهذه  ولالإحاطة  االإط��ار،  هذا  في 

اأن يتم  اآثار جائحة كوفيد-19 على النمو االقت�صادي في البلدان العربية،  ف�صول. وكان من البديهي، كتمهيد لتحديد 

التعّرف اأّواًل على و�صعية ووتيرة هذا النمو قبل ظهور الجائحة بالمقارنة مع العالم وبع�س الدول النامية والنا�صئة وتحديد 

االإنتاجية والم�صاهمات القطاعية خ�صو�صًا  القاعدة  اإلى طبيعة  التطّرق  اأي�صًا  اأهم �صماته ومحدداته. وكان من المهم 

ال�صناعات التحويلية، وم�صادر النمو المتعددة �صواء تعّلق االأمر بم�صاهمة عوامل االإنتاج )العمل، راأ�س المال، االإنتاجية 

الخارجي  والطلب  والخا�س  العام  واال�صتثمار  اال�صتهالك  فيه  بما  المحلي  الطلب  عوامل  اأو  االإنتاج(،  لعوامل  الكلية 

االقت�صادي  النمو  م�صار  في  االأ�صا�صية  العوامل  بع�س  دور  اإلى  باالإ�صافة  والخدمات،  لل�صلع  الدولية  بالتجارة  والمرتبط 

العربي والتي من اأهّمها اأ�صاليب التخطيط ودور الموؤ�ص�صات الحاكمة لعملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية وما يتمّخ�س 

عنها من �صيا�صات واإ�صالحات. 

 )2019-2010( الجائحة  ظهور  �صبقت  التي  الفترة  خالل  العربية  المنطقة  في  االقت�صادي  النمو  تحليل  اأفرز  وقد 

نف�س  اأي حوالي  الحقيقية،  باالأ�صعار   %  3 نحو  المتو�صط  في  النمو  هذا  بلغ  اأّواًل،  االأ�صا�صية:  المالحظات  من  مجموعة 

اآ�صيا.  اأقل بكثير مقارنة بعدة مناطق وبلدان ُخ�صو�صًا في �صرق وجنوب  اأنه يبقى مع ذلك  اإاّل  العالمي،  النمو  متو�صط 
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ثانيًا، يوجد تباين وا�صح بين مختلف بلدان المنطقة العربية حيث �صاهمت الدول النفطية ب�صكل كبير في تح�ّصن النمو 

االقت�صادي في المنطقة خ�صو�صًا بين عامي 2010 و2014 نتيجة للطفرة الكبيرة التي عرفتها اأ�صعار النفط خالل هذه 

كلبنان  البلدان،  بع�س  في  االقت�صادي  اأو  االأمني  اأو  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  وعدم  اال�صطرابات  اأّدت  المقابل  في  الفترة، 

وال�صودان وليبيا و�صوريا، اإلى تراجع وا�صح لمعدالت نموها االقت�صادي. 

والذي  تذبذبه  ُم�صتوى  وارتفاع  العربية  المنطقة  االقت�صادي في  النمو  ا�صتقرار  بعدم  فتتعلق  الثالثة  المالحظة  اأما 

تجاوز ب�صكل وا�صح نظيره في العديد من البلدان النامية والنا�صئة. ويعود ذلك اأ�صا�صًا اإلى االعتماد الكبير على بع�س 

القطاعات التي تتميز عادة بتقّلبات وعدم ا�صتقرار على ُم�صتوى اأن�صطتها االقت�صادية كالزراعة والذي يرتبط مردودها 

في كثير من الدول العربية على االأمطار والتي تتميز بعدم االنتظام. كما يعتمد قطاع ال�صياحة ب�صكل كبير على الطلب 

ب�صكل  فيعتمد  النفط  قطاع  اأما  ال�صياحية.  العربية  الدول  في  واالأمن  باال�صتقرار  وكذلك  االأجانب(  )ال�صياح  الخارجي 

اأ�صا�صي على اأ�صعار هذا المورد على الم�صتوى الدولي والتي اأ�صبحت تتاأّثر، اإ�صافة اإلى العر�س والطلب، بمتغيرات اأخرى 

�صيا�صية اأو اأمنية اأو �صحية كجائحة كوفيد-19 والتي كانت �صببًا رئي�صيًا في االنخفا�س الكبير الأ�صعار هذا المورد الطبيعي 

الذي يمّثل الركيزة االأ�صا�صية للعديد من الدول العربية على م�صتوى القاعدة االإنتاجية وال�صادرات وااليرادات المالية. 

االقت�صادي  النمو  االإنتاجية على م�صتوى م�صاهمتها في  للقطاعات  الوا�صح  التباين  الرابعة فتخ�س  المالحظة  اأما 

ل �صعف ُم�صاهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي االإجمالي للمنطقة العربية )اأقل من 6 % في المتو�صط(،  حيث ُي�صجَّ

ر عدم تحقيق المنطقة اكتفائها واأمنها الغذائي، نظرًا لعدة اأ�صباب اأهمها تهمي�س هذا القطاع في عدة دول  والذي ُيف�صِّ

غير  المناخية  والظروف  الجغرافية  الطبيعة  اإلى  اإ�صافة  تعود،  والتي  اإنتاجيته  و�صعف  والخدمات،  بال�صناعة  مقارنة 

المالئمة التي تتميز بها اأغلب الدول العربية، اإلى التراجع الم�صتمر للعمالة الزراعية )هجرة نحو المناطق الح�صرية، 

...( و�صعف حجم تمويل وتاأمين اال�صتثمارات الزراعية. اأما ال�صناعة فت�صاهم بحوالي 40 % في المتو�صط من الناتج 

المحلي االإجمالي العربي مع م�صاهمة كبيرة لل�صناعات اال�صتخراجية، والتي ال زالت ت�صيطر على عدد من االقت�صادات 

العربية مما يوؤثر على عدم ا�صتقرار معدالت النمو وديمومتها ب�صبب ارتباط هذه القطاعات بال�صوق العالمي والظروف 

من   %  20 من  واأقل  االإجمالي  المحلي  الناتج  من   %  10 )نحو  التحويلية  ال�صناعات  م�صاهمة  و�صعف  الجيو�صيا�صية، 

ال�صادرات العربية واأقل من 2 % من اإجمالي ال�صناعات التحويلية العالمية( وهذا بالرغم من بروز بع�س الدول غير 

النفطية كاالأردن وتون�س والمغرب وم�صر في بع�س المجاالت، ك�صناعات االأغذية والمالب�س واالأدوية واالأ�صمدة والمعّدات 

والبتروكيماويات  التعدينية  ال�صناعات  بف�صل  والبحرين  كال�صعودية  النفطية  الدول  وبع�س  والكهربائية،  الميكانيكية 

والبال�صتيك واالألمنيوم وال�صناعات الغذائية. اأما قطاع الخدمات، في�صاهم ب�صكل كبير في العديد من الدول العربية، 
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نفطية وغير نفطية، وخ�صو�صا في بع�س القطاعات كتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم وال�صياحة والخدمات الم�صرفية 

والتاأمين والو�صاطة المالية، والنقل، والموا�صالت، واالت�صاالت.

بعد ا�صتعرا�س لهذه الخ�صائ�س التي مّيزت النمو االقت�صادي في البلدان العربية قبل ظهور الجائحة ُيطرح �صوؤال 

من  والذي  االقت�صادي  النمو  دور محركات  معرفة  عامة  وب�صفة  الدول  هذه  نمو  في  الكلي  الطلب  م�صاهمة  مدى  حول 

�صاأنه اأن يمّكن، من جهة، من فهم نمط ونوعية هذا النمو ومن جهة اأخرى تحديد م�صاره خالل فترة الجائحة وما يترتب 

عنه من �صرعة التعافي من تداعياتها، ف�صاًل عن تحّدياتها على المدى المتو�صط والطويل. وقد بّين تحليل تطّور النمو 

االقت�صادي في المنطقة العربية خالل الفترة 2010-2019 الدور الكبير »لال�صتهالك الخا�س« والذي ي�صاهم باأكثر من 

ن�صف قيمة الناتج المحلي االإجمالي، لت�صل هذة الم�صاهمة اإلى 73.7 % في المتو�صط في الدول الم�صتوردة للنفط. ويليه 

للنفط.  والم�صتوردة  الم�صّدرة  العربية  الدول  في  ن�صبته  وتتقارب   )% الثابت« )26.5  الراأ�صمالي  »التكوين  االأهمية  في 

وعلى الرغم من تزايد ظاهرة النمو االقت�صادي الذي يقوده اال�صتهالك الخا�س عالميًا في االآونة االأخيرة اإاّل اأن معدالت 

نمو الناتج المحلي االإجمالي المدفوعة بهذا النوع من الطلب الكّلي في الدول العربية تت�صم بال�صعف مقارنة بم�صتوى نمو  

مكّونات الطلب الكلي االأخرى ب�صبب تراكم االختالالت االقت�صادية الناجمة عن زيادة اال�صتهالك بمرور الوقت، كارتفاع 

نمو غير م�صتدامة  بم�صتويات  الجائحة  فترة  العربية تدخل  االقت�صادات  والذي يجعل  الّدين،  العامة وخدمة  المديونية 

وعر�صة للتداعيات ال�صلبية الكبيرة لهذه الجائحة.

في  �صواء  االإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  متو�صط  فاق  قد  الخا�س«  »اال�صتهالك  نمو  متو�صط  اأن  اإلى  االإ�صارة  وتجدر 

الدول العربية مجتمعة اأو في المجموعات النفطية وغير النفطية، مما يوؤّكد على الدور المهم الذي لعبه هذا العن�صر 

من الطلب الكّلي في دفع النمو االقت�صادي في هذه الدول. في المقابل، بلغت معدالت نمو »التكوين الراأ�صمالي الثابت«، 

و«االنفاق الحكومي«، و«�صافي ال�صادرات« م�صتويات اأقل من معدل النمو االقت�صادي خالل نف�س الفترة. وُيفتر�س بناًء 

على هذه النتائج توجيه ال�صيا�صة االقت�صادية اإلى اإعادة التوازن بين عنا�صر الطلب الكلي في كل دولة وفقًا لمتطلبات 

النمو الم�صتدام مع اإعطاء االأولوية للتكوين الراأ�صمالي لقيادة النمو االقت�صادي.

اأما فيما يخ�س عوامل االنتاج ودورها في النمو االقت�صادي فيالحظ ارتفاع ح�صة »تعوي�صات راأ�س المال« في الدول 

الم�صّدرة للنفط )67  % من الناتج المحلي االإجمالي( مقارنة بالدول الم�صتوردة له )56 %( خالل الفترة  2019-2010. 

وفي المقابل بلغت ح�صة اإجمالي »تعوي�صات العمالة«  44 % من الناتج المحلي االإجمالي في الدول الم�صتوردة مقابل  

33 % في الدول الم�صّدرة للنفط. وي�صير ذلك اإلى اأهمية راأ�س المال في هذه الدول مقارنة بالدول الم�صتوردة للبترول. 

اإلى اأن  وفي المقابل، تلعب ح�صة العمالة دورًا اأكبر في الدول الم�صتوردة مقارنة بالم�صّدرة للنفط. ال بد من االإ�صارة 
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مقارنة   ،%  5.3 بلغت  الفترة حيث  معّدالت نمو »راأ�س المال« في الدول العربية الم�صّدرة للنفط ارتفعت خالل هذه 

النفطية  الدول  في   %  3.2 بن�صبة  للعمالة  الكّمي  النمو  االأهمية  في  يليها  له.  الم�صتوردة  الدول  في   %  3.1 بن�صبة 

�صعف  ويرجع  التوالي.  على   % و0.8   %  0.7 للعمالة  النوعي  النمو  معدالت  بلغت  بينما  الدول،  باقي  في   % و1.7 

المال  راأ�س  م�صتوى  انخفا�س  اإلى  اأ�صا�صًا  العربية  المنطقة  في  االقت�صادي  النمو  في  العمالة  عن�صر  م�صاهمة 

من  العمل.  �صوق  متطلبات  مع  التعليم  مخرجات  مواءمة  وعدم  العمل  �صوق  مرونة  عدم  واإ�صكاليات  الب�صري 

خالل  العربية  الدول  في  �صالبة  قيمة  االإنتاج«  لعوامل  الكلية  »االإنتاجية  نمو  معدالت  متو�صط  �صّجل  اآخر،  جانب 

المتاحة.  االإنتاجية  الموارد  ا�صتخدام  كفاءة  وفي  االقت�صادي  النمو  في  نوعيًا  تراجعًا  يعك�س  والذي  الفترة  نف�س 

التي �صبقت ظهور جائحة كوفيد-19 تباينات وا�صحة بين الدول العربية على م�صتوى  الفترة  ب�صفة عامة، �صهدت 

�صمات نموها االقت�صادي وتبّين باأن هذا النمو ال يزال يعتمد في اأغلبها على االأنماط التقليدية من عوامل االإنتاج التي 

كانت �صائدة في الحقب ال�صابقة والتي تجعله غير م�صتدام مما قد يجعله عر�صة لل�صدمات الخارجية كالتغيرات الكبيرة 

في اأ�صعار النفط العالمية واأ�صعار المواد الغذائية اأو �صدمات اأخرى كجائحة كوفيد-19 اأو االأزمة الرو�صية-االأوكرانية. 

وقد تم ر�صد مجموعة من القيود والتحديات التي تواجه اأغلب البلدان العربية والتي تختلف من دولة الأخرى بالنظر اإلى 

اأّدت  والتي  التنموية،  و�صيا�صاتها  خططها  نوعية  اإلى  اإ�صافة  والب�صرية  الطبيعية  مواردها  وطبيعة  الهيكلية  خ�صائ�صها 

القيود  وتتمثل هذه  وم�صتدام.  مرتفع  ب�صكل  النمو  على  االقت�صادات  قدرة هذه  وعدم  النمو  وتذبذب معدالت  بطء  اإلى 

والتحديات ب�صكل خا�س في تقّلب اأ�صعار المواد االأولية، وقلة التنويع االقت�صادي، وتهمي�س القطاع الخا�س، وعدم توفير 

مناخ اأعمال جاذب لال�صتثمار المحّلي واالأجنبي، وعدم توّفر الموارد الب�صرية كّمًا ونوعًا، اإ�صافة اإلى الموؤ�ص�صات الفّعالة 

والحاكمة لعملية النمو والتنمية االقت�صادية واالجتماعية.

بعد التعّرف على خ�صائ�س النمو االقت�صادي قبل حدوث جائحة كوفيد-19، تطّرق هذا التقرير اإلى تداعيات هذه 

االأزمة على الدول العربية وعلى نموها االقت�صادي مقارنة بباقي دول العالم خا�صة النامية والنا�صئة ورّكز بالخ�صو�س 

على اأبرز القطاعات االإنتاجية ال�صلعية والخدمية االأكثر ت�صّررًا والتي بدورها كانت لها تبعات واآثار �صلبية على العديد 

عرفت  التي  القطاعات  اأهم  ا�صتعر�س  كما  والدوائي.  وال�صّحي  الغذائي  واالأمن  كالت�صغيل  االجتماعية  القطاعات  من 

رت لها الظروف  تحّوالت مهمة وا�صتفادت من هذه االأزمة والتي قد تمثل فر�صًا حقيقية للدول العربية في الم�صتقبل اإذا ُوفِّ

المنا�صبة واأُح�صن ا�صتغاللها كمحركات جديدة للنمو. 

وتمت االإ�صارة في البداية اإلى الّركود الكبير لالقت�صاد العالمي حيث �صهدت اأغلب دول العالم �صواء متقدمة اأو نامية 

انخفا�صًا كبيرًا لمعدالت نموها االقت�صادي نتيجة التراجع الكبير لالأن�صطة ال�صناعية والتجارية المختلفة وحركة النقل 
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والن�صاط ال�صياحي و�صال�صل التوريد العالمية اإثر عمليات االإغالق االحترازي والقيود على التنّقل وال�صفر عبر العالم. وقد 

اأّدت الجائحة وما نتج عنها من تدابير واإجراءات ا�صتثنائية اإلى زيادة كبيرة في االنفاق لمختلف الدول والذي نتج عنه 

ارتفاع م�صتويات المديونية العالمية لت�صل اإلى نحو 351 % من الناتج المحلي االإجمالي العالمي و250 % من االإيرادات 

الحكومية وهو ح�صب البنك الدولي اأعلى م�صتوى تم ت�صجيله في خم�صين عاما. هذا االرتفاع في المديونية العالمية اإ�صافة 

اإلى تباطوؤ معدالت النمو االقت�صادي وارتفاع معدالت الت�صخم وتقييد االأو�صاع المالية قد توؤّدي اإلى التخلف عن �صداد 

التي  اال�صتثنائي  االنفاق  لتمويل  كبير  ب�صكل  االقترا�س  اإلى  لجاأت  التي  والعربية  النامية  للدول  بالن�صبة  خا�صة  الديون 

ت�صّببت فيه الجائحة. 

وفي عام 2021 وتزامنًا مع التو�صل اإلى لقاحات م�صادة لفيرو�س كوفيد-19 وارتفاع ن�صبة التطعيم على م�صتوى العالم 

التاأثير  لمواجهة  والنقدية  المالية  الدعم  �صيا�صات  اإلى  اإ�صافة  االقت�صادات،  لمختلف  التدريجي  واالنفتاح  القيود  واإزالة 

التح�ّصن  هذا  ا�صتمرار  الى  ت�صير  التوقعات  جل  وكانت   .%  6.1 بلغ  نمو  معدل  العالمي  االقت�صاد  �صّجل  للجائحة،  ال�صلبي 

ارتفاع  ب�صبب  العالمي  الت�صخم  لن�صبة  الكبير  واالرتفاع  الرو�صية-االأوكرانية  االأزمة  واندالع  متحورة  فيرو�صات  ظهور  لكن 

المالية والنقدية  بال�صيا�صات  العمل  اإنهاء  الدولية ف�صاًل عن  التي تواجه �صال�صل االإمداد  الغذاء والوقود والتحديات  اأ�صعار 

اإلى احتمال كبير بتراجع معّدالت نمو االقت�صاد العالمي على المدى المتو�صط. وهذا ما توؤكده بع�س  التي�صيرية ت�صير كلها 

لت�صبح   ،2022 يوليو  �صهر  في  اأ�صدرها  التي  توّقعاته،  الذي خّف�س  الدولي  النقد  الدولية ك�صندوق  المالية  الموؤ�ص�صات 

3.2 % في عام 2022 و2.9 % في عام 2023، اأي بتراجع بنحو 0.4 و0.7 نقطة مئوية على التوالي عن بياناته ل�صهر اأبريل 
2022. وبدوره خّف�س البنك الدولي في �صهر يونيو توّقعاته من 5.7 % في عام 2021 اإلى 2.9 % في عام 2022، وهي ن�صبة 

اأقل بكثير من تلك التي اأعلنها في �صهر يناير )4.1 %(، مع احتمال كبير اأن يتابع النمو العالمي تاأرجحه حول تلك الوتيرة 

خالل عامي 2023 و2024.

وك�صائر دول العالم كان للجائحة عدة تداعيات �صلبية على االقت�صادات العربية وت�صّببت في تراجع النمو فيها ليبلغ 

- 5 % في عام 2020 مقارنة بنحو - 3.1 % عالميا و- 4.5 % في الدول المتقدمة و- 2 % في االأ�صواق النا�صئة والبلدان 

النامية. ويعود ذلك اإلى تراجع الطلب العالمي على �صادراتها من ال�صلع والخدمات وانخفا�س الطلب والعر�س المحليين 

على  التداعيات  هذه  وتباينت  االقت�صادية.  لالأن�صطة  الكامل  �صبه  والغلق  والحظر  ال�صحية  االحترازات  تطبيق  ب�صبب 

ونوعية  قيمة  وتفاوت في  االقت�صادية  اأ�صباب كاختالف هياكلها  لعدة  نتيجة  العربية  البلدان  االقت�صادي في جل  النمو 

الحزم المالية المخ�ص�صة لمواجهة الجائحة وتفاوت على م�صتوى ن�صبة التلقيح �صد الفيرو�س اإ�صافة اإلى اختالف نوعية 

التحديات التي كانت تواجها كل دولة قبل هذه االأزمة. وقد كانت معدالت االنكما�س اأعلى عمومًا في الدول النفطية مقارنًة 

بالدول االأخرى لكونها تعّر�صت ل�صدمتين متزامنتين: �صدمة الجائحة و�صدمة االنخفا�س الكبير الأ�صعار النفط نتيجة 
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التراجع الكبير للطلب العالمي والذي اأّدى اإلى انخفا�س كبير ل�صادراتها واإيراداتها المالية. اأما الدول غير النفطية فقد 

ادرات خ�صو�صًا في الخدمات ال�صياحية وانخفا�صًا كبيرا لتحويالت مواطنيها  �صهدت تراجعًا ملحوظًا على م�صتوى ال�صّ

العاملين بالخارج. اأّما الدول العربية التي ت�صهد عدم ا�صتقرار �صيا�صي واأمني، مثل ليبيا والعراق ولبنان و�صوريا واليمن، 

فقد تجاوزت فيها معدالت االنكما�س ن�صبة 10 % من الناتج المحلي االإجمالي. 

كان  حيث  الجائحة  قبل  االأم��ر  عليه  كان  ما  وعك�س  الكّلي،  الطلب  محّركات  على  الجائحة  تداعيات  تحليل  وعند 

با�صتثناء  الطلب  هذا  عنا�صر  كل  انكما�س  يتبّين  االقت�صادية،  لالأن�صطة  االأ�صا�صية  القاطرة  هو  الخا�س«  »اال�صتهالك 

»االنفاق الحكومي« والذي اأ�صبح المحرك االأ�صا�صي للنمو االقت�صادي بف�صل الحزم التحفيزية التي تبنتها الدول العربية. 

في المقابل، كان »اإجمالي التكوين الراأ�صمالي« و«التجارة الخارجية« اأكثر عنا�صر الطلب الكلي تراجعًا وتاأّثرًا بالجائحة 

ب�صبب ظروف االإغالق العالمي وتوّقف العديد من العمليات اللوج�صتية التي اأّدت اإلى تعّثرات كبيرة على م�صتوى �صال�صل 

في عام  االقت�صادي  النمو  دفع  في  وم�صاهمتها  االإنتاج  عوامل  على  الجائحة  تداعيات  بخ�صو�س  اأما  العالمي.  االإمداد 

2020، فيت�صح انكما�س النمو الكّمي للعمالة ب�صورة كبيرة في كل الدول العربية )- 7.9 % في المتو�صط( نتيجة االإغالق 

واالإجراءات االحترازية والتي اأّدت اإلى انخفا�س عدد العاملين على م�صتوى اأ�صواق العمل. وبالمثل انخف�صت االإنتاجية 

%( مقارنة  % في المتو�صط في اإجمالي الدول العربية، خ�صو�صًا النفطية )- 6.1  الكلية لعوامل االإنتاج بن�صبة - 5.7 

بالدول غير النفطية )- 2.3 %(، و�صّجلت معّدالت نمو راأ�س المال ونمو العمالة النوعي زيادة بلغت 2.5 % و1.5 % في 

الدول النفطية مقابل 1.1 % و1.0 % في باقي الدول على التوالي والذي يمكن تف�صيره خ�صو�صًا بتراجع اال�صتثمار في ظل 

بيئة اأعمال تت�صم بالمخاطر الكبيرة والقيود المت�صّددة. وعند المقارنة بين م�صاهمة عوامل االإنتاج في النمو االقت�صادي 

قبل واأثناء الجائحة يتبّين انخفا�س م�صاهمة كل هذه العنا�صر خالل فترة الجائحة مقارنة بما قبلها في كل الدول، ما عدا 

عامل واحد وهو النمو النوعي للعمالة والذي تح�ّصن في كل مجموعات الدول العربية والذي يرجع اإلى ا�صتخدام التقنيات 

الحديثة خالل فترة الجائحة مما �صاهم في تح�صين االأداء النوعي للعمالة في هذه الدول.

ب�صفة عامة، وبالّرغم من التعافي من اآثار الجائحة الذي �صهدته المنطقة العربية في عام 2021 حيث �صّجلت نمّوًا 

بنحو 3.3 % والذي يرجع اأ�صا�صًا اإلى الدول النفطية، بعد تح�ّصن اأ�صعار النفط وارتفاع الكّميات الم�صّدرة، وكذلك اإلى 

الطلب  في  وزيادة  الكبير  الحكومي  واالإنفاق  الّدعم  اإثر  االقت�صادية  لالأن�صطة  التدريجية  العودة  نتيجة  البلدان،  باقي 

العالمي على منتجاتها من ال�صلع والخدمات، فقد ت�صّببت الجائحة في تكلفة اقت�صادية كبيرة للدول العربية ُتقّدر بنحو 

200 مليار دوالر بنهاية 2021. وواجهت هذه الدول، خا�صة منخف�صة ومتو�صطة الدخل، �صعوبات كبيرة لتلبية متطلبات 

االإنفاق الالزم لمواجهة تداعيات الجائحة خ�صو�صًا مع انخفا�س االإيرادات المالية والذي دفع بها اإلى زيادة في االقترا�س 

والذي ترّتب عنه ارتفاع كبير لحجم الدين العام حيث بلغت ن�صبته اإلى الناتج المحلي االإجمالي حوالي 120 % بنهاية عام 
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2020. وبالتالي زادت الجائحة من ال�صعوبات التي تواجهها الدول العربية في توفير التمويل الالزم لتنفيذ الم�صروعات 

االأزمة  اأّثرت هذه  اآخر  الم�صتدامة. من جانب  التنمية  اأهداف  بما فيها  التنموية  اأهداف خططها  التي تحقق  والبرامج 

ب�صكل كبير على الت�صغيل حيث ارتفعت معدالت البطالة. وما يعك�س الطابع اال�صتثنائي لهذه الجائحة هو عدم ا�صتجابة 

القطاع غير الر�صمي ال�صتيعاب العمالة التي فقدت وظائفها ب�صبب هذه االأزمة خالفًا لما يحدث عادة في حاالت الركود 

االقت�صادي وذلك ب�صبب االإغالق الكّلي اأو الجزئي لالأن�صطة االقت�صادية واالجتماعية.

تجدر االإ�صارة اإلى اأن الجائحة كان لها تاأثير متباين على م�صتوى القطاعات االإنتاجية والخدمات، وبالتالي م�صاهمتها 

اأبرز  من  النفط  وك��ان  اإيجابية.  تطّورات  االآخ��ر  البع�س  عرف  فيما  منها  البع�س  ت�صّرر  حيث  االقت�صادي،  النمو  في 

انخفا�س  اإلى  اأّدى  الجائحة، مما  فيه  ت�صّببت  الذي  الكبير  العالمي  االقت�صادي  االنكما�س  ب�صبب  المت�صّررة  القطاعات 

كبير للطلب على هذا المورد، والذي تزامن مع زيادة االإنتاج )اأوبك +(. وك�صفت بالتالي هذه االأزمة عن مدى ه�صا�صة 

الخدمية  القطاعات  غالبية  تاأثرت  وبدورها،  والغاز.  النفط  عائدات  على  كبير  ب�صكل  تعتمد  التي  العربية  االقت�صادات 

ب�صكل كبير خ�صو�صًا ال�صياحة والطيران حيث اأّدى االإغالق والحظر المفرو�س على ال�صفر اإلى تكّبد �صركات النقل الجوي 

العربية خ�صائر كبيرة في اإيراداتها )نحو 23 مليار دوالر( واال�صتغناء عن حوالي 2.4 مليون وظيفة في عام 2020، وتوّقف 

المحلي  الناتج  % في  بنحو 15  ي�صاهم  والذي  ال�صياحة  لقطاع  �صلل  وبالتالي  العربية  الدول  واإلى  لل�صفر من  �صبه كامل 

االإجمالي لم�صر، و14 % لالأردن، و12 % لتون�س، و8 % للمغرب. 

بدوره لم ي�صلم القطاع الزراعي من االإنعكا�صات ال�صلبية للجائحة حيث �صاهم الحجر ال�صحي والقيود المفرو�صة 
على التنقل واإغالق الحدود في تعّثر ونق�س في ا�صتيراد ومدخالت االإنتاج كاالآالت والبذور واالأ�صمدة. كما تعد التجارة 
الخارجية من القطاعات المت�صررة في المنطقة العربية )خ�صارة حوالي 35 مليار دوالر من �صادراتها في 2020 بخالف 
المن�صوجات  و�صادرات   %  6 بنحو  الغذائية  والمنتجات  الزراعة  �صادرات  انخف�صت  فقد  النفط(.  عائدات  خ�صائر 
اإلى حوالي 111  %. من جانبها تراجعت الواردات العربية من نحو 828 مليار دوالر قبل الجائحة  والمالب�س بحوالي 5 
اأو الجزئي للعديد من االأن�صطة  الكلي  مليار دوالر في عام 2020 نتيجة تراجع الطلب المحلي ب�صبب االإغالق والتوقف 
االقت�صادية وكذلك انخفا�س العر�س في االأ�صواق الدولية وا�صطراب �صال�صل التوريد العالمية. من ناحية اأخرى، اأظهرت 
اأخرى  التطورات الخا�صة بالجائحة مدى ه�صا�صة القطاع الغذائي والدوائي في المنطقة العربية واالعتماد على بلدان 
في  عالميًا  غائبة  �صبه  العربية  الدول  باأن  بالخ�صو�س  واأب��رزت  واللقاحات.  واالأدوي��ة  االأغذية  من  كبيرة  كميات  لتوريد 
مجال ت�صنيع االأدوية ب�صبب مجموعة من المعوقات والتي يمكن ح�صر اأبرزها في عدم توفر اال�صتثمار والتمويل، وتراكم 
التكاليف والر�صوم في �صل�صلة التوريد، ونق�س الموارد الب�صرية المتخ�ص�صة وعالقتها بم�صتوى وجودة التعليم، و�صعف 

البحث والتطوير.
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اأهمية  اأظهرت  اأنها  اإاّل  العربية ونموها االقت�صادي  الدول  ال�صلبية لجائحة كوفيد-19 على  التداعيات  وبالرغم من 

بع�س القطاعات والتي قد تمّثل في ذات الوقت فر�صًا حقيقية في الم�صتقبل اإذا ما اأُح�صن ا�صتغاللها كمحركات جديدة 

المحلي  ال�صوق  احتياجات  وتلبية  فر�س عمل جديدة  توفير  الوقت  نف�س  وفي  للنمو  اأف�صل  معّدالت  تحقيق  في  وت�صاهم 

وت�صدير الفائ�س للخارج. ومن بين هذه القطاعات �صناعة االأدوية حيث قامت عدة دول عربية، كاالإمارات وال�صعودية 

والمغرب وم�صر والجزائر، بتعزيز البنية التحتية وخلق �صراكات مع دول اأجنبية )ال�صين، رو�صيا...( و�صركات خا�صة 

وهي  اأهميتها  الجائحة  اأظهرت  اأخرى  اللقاحات. قطاعات  اأبحاث  ولدعم  اإنتاج محلية  اللقاحات عبر خطوط  لت�صنيع 

الرقمنة وا�صتخدام التكنولوجيا واالت�صاالت حيث لعبت دورًا كبيرًا في ا�صتمرارية االأن�صطة االقت�صادية واالجتماعية في 

�صوء التباعد االجتماعي واالإغالق �صبه الكامل في معظم دول العالم. 

ب�صفة عامة، اأظهرت الجائحة باأن هناك فر�صًا �صانحة للدول العربية للم�صاهمة في النمو االقت�صادي والتي تتطّلب 

توفير الظروف المنا�صبة لت�صجيع اال�صتثمار في هذا المجال، خ�صو�صا القطاع الخا�س، وتعزيز اال�صتثمار في راأ�س المال 

الب�صري وتطوير نوعية وجودة التعليم، وت�صجيع ودعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا. وبالموازاة مع هذه التدابير، ال 

بد من التاأكيد كذلك على اأهمية اإعطاء الدول العربية االأولوية في مثل هذه االأزمات لبرامج التطعيم وت�صريع وتيرتها لتعم 

كل الفئات والجهات، وكذلك اتخاذ التدابير التي من �صاأنها توفير التمويل وتعزيز الحّيز المالي الالزم لدعم التعافي 

االقت�صادي  مود  ال�صّ م�صتويات  زيادة  اإلى  الهادفة  الهيكلية  االإ�صالحات  موا�صلة  خ�صو�صًا  النمو،  وتحفيز  االقت�صادي 

التكنولوجيا  وت�صجيع  اال�صتثمار  بيئة  وتح�صين  الدخل  م�صادر  وتنويع  االقت�صادي  التنويع  وتيرة  كرفع  الوظائف  وخلق 

الرقمية وقطاع المعلومات والبحث والتطوير.

وا�صتكمااًل لما تم عر�صه من تداعيات جائحة كوفيد-19 على الدول العربية ونموها االقت�صادي، ا�صتعر�س التقرير 

اأهم ال�صيا�صات التي تبنتها هذه البلدان لمواجهة هذه االأزمة، مع االإ�صارة اإلى ت�صابك تداعيات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية 

مع اآثار الجائحة. وتناول بالتحليل الحزم المالية التحفيزية لهذه الدول من حيث قيمتها ومجاالت ا�صتخداماتها ومقارنتها 

بباقي اأقاليم العالم، و�صّلط ال�صوء على ال�صيا�صات واالإجراءات التي تبنتها لمواجهة التداعيات االقت�صادية واالجتماعية 

للجائحة وكذلك احتماالت تعافي هذه االقت�صادات في ظل تزايد عدم اليقين الذي فر�صته االأزمة الرو�صية-االأوكرانية. 

االأفراد  على  للجائحة  ال�صلبية  االآث��ار  لمواجهة  طارئة  تحفيزية  حزمَا  �صت  خ�صّ العربية  الدول  غالبية  باأن  وتبّين 

االأخيرة، لكنها تبقى مع ذلك �صعيفة  العالمية  المالية  االأزمة  اإنفاقه في مواجهة  اأ�صعاف ما تم  وال�صركات بقيم تمثل 

هذه  بين  ما  الحزم  هذه  قيمة  تفاوتت  وقد  العالم.  م�صتوى  على  التحفيزية  الحزم  اإجمالي  من   %  1 تتجاوز  لم  حيث 

الدول وفقًا لحيزها المالي وقوة نظامها ال�صحي حيث ت�صّدرت دول مجل�س التعاون الخليجي القائمة من حيث القيمة 
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واالأهمية. وا�صتحوذ دعم الن�صاط االقت�صادي على الن�صيب االأكبر من هذه الحزم يليه دعم الحماية االجتماعية. كما 

تنوّعت م�صادر تمويل هذه الحزم �صواء من الموارد التي دّبرتها الحكومات من موازناتها العمومية اأو التي تم اقترا�صها 

من الموؤ�ص�صات التنموية الدولية كالبنك الدولي الذي قّدم م�صاعدات طارئة وفي نف�س الوقت مّدد اآجال �صداد الديون 

الثنائية لبع�س الدول كم�صر والمغرب وتون�س واالأردن وجيبوتي وموريتانيا. وبدوره قّدم �صندوق النقد الدولي ت�صهيالت 

تمويلية طارئة عبر اأدوات تمويلية متنوعة لعدة دول )م�صر، االأردن، ...(. كما ا�صتفادت عدة بلدان من قرو�س وّفرتها 

االأردن،  المغرب،  )تون�س،  ائتمانية  ت�صهيالت  قّدم  الذي  العربي  النقد  مثل �صندوق  العربية  التنموية  الموؤ�ص�صات  بع�س 

االأزمة،  هذه  خالل  اال�صتراتيجية  ال�صلع  من  احتياجاتها  وتمويل  االحتياطيات  وتعزيز  المدفوعات  موازين  لتمويل   )...

للتنمية  االإ�صالمي  والبنك  ائتمانية،  وت�صهيالت  قرو�صًا  منح  الذي  واالجتماعي  االقت�صادي  لالإنماء  العربي  وال�صندوق 

الذي قّدم م�صاعدات ومنح مالية عاجلة للدول االأع�صاء لدعم اأنظمتها ال�صحية.

وب�صفة عامة، ات�صمت ال�صيا�صات االقت�صادية العربية على العموم بمجموعة من االإجراءات والتدابير. فعلى م�صتوى 

ال�صيا�صات المالية تم منح ت�صهيالت واإعفاءات �صريبية لالأفراد وال�صركات، وتو�صيع نطاق اإعانات البطالة والتحويالت 

النقدية لالأ�صر منخف�صة الدخل، وتقديم الدعم للم�صروعات ال�صغيرة والمتو�صطة والقطاعات المت�صررة من الجائحة 

وكذلك م�صاركة الحكومات في تحّمل اأعباء رواتب واأجور العاملين بالقطاع الخا�س. اأما على م�صتوى ال�صيا�صات النقدية 

فتركزت التدخالت في اإجراءات التي�صير الكمي مثل تخفي�س اأ�صعار الفائدة االأ�صا�صية وتخفي�س ن�صب االحتياطي االإلزامي 

والمتطلبات االحترازية للبنوك وت�صهيالت ل�صداد القرو�س، بجانب دعم ال�صيولة بتقليل وزن مخاطر القرو�س الممنوحة 

للمن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطة وتعليق القوائم ال�صوداء وال�صماح بمنح االئتمان للعمالء غير المنتظمين، ومبادرات تمويل 

مي�ّصر للقطاعات المت�صررة.

وبخ�صو�س دور الحوكمة العامة في اإدارة الجائحة، اأي مجموعة ال�صيا�صات والتدخالت واأدوار الموؤ�ص�صات التي تبنتها 

دول العالم المختلفة بما فيها العربية للت�صّدي لهذة االأزمة، فت�صير العديد من التقارير العالمية اإلى ثغرات وا�صحة في 

الجاهزية العامة للعديد من دول العالم المتقدمة والنامية في مواجهة الجائحة خا�صة فيما يتعلق بحوكمة عملية توقع 

وا�صتباق المخاطر والترتيبات المرتبطة بها بين م�صتويات الحكومة واتخاذ القرار، باالإ�صافة الى فجوات الثقة العامة في 

التعامل مع المخاطر واالأزمات نتيجة نق�س م�صاركة اأ�صحاب الم�صلحة والعامة في القرارات الخا�صة باإدارة المخاطر 

على الم�صتوى الوطني. وك�صفت تلك الحوكمة عن فجوات وا�صحة في الجاهزية العربية في اإدارة االأزمات على الخ�صو�س 

واإدارة التنمية الم�صتدامة بوجه عام، وفجوات في قواعد البيانات الالزمة، وتحّديات في حوكمة االأمن ال�صحي، و�صبكات 

االأمان االجتماعي، واأجهزة االإدارة العامة، وفجوات في التوظيف االأف�صل للرقمنة في القطاع ال�صحي وباقي قطاعات 
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الدولة بما يعزز القدرة على اإدارة االأزمات لتحقيق نمو اقت�صادي وم�صتدام. وتم التاأكيد على اأهمية تعزيز الحوكمة من 

العامة  ال�صيا�صات  �صنع  في  الم�صاركة  م�صاحات  وتو�صيع  العربية  االإح�صائية  والنظم  البيانات  اإدارة  نظم  تطوير  خالل 

واإعادة هيكلة االأجهزة الحكومية رقميًا. 

الوقت الذي كان فيه االأمل معقودًا على  باأنه في  تبّين  الم�صتقبلية حيث  االأفاق  اإلى  اآخر  التقرير من جانب  وتطّرق 

االقت�صادي  النمو  تح�ّصن  في  �صي�صهم  كان  والذي   2021 عام  خالل  العالم  عرفه  الذي  االقت�صادي  االنتعا�س  ا�صتمرار 

العالمي، بما فيها البلدان العربية، اإاّل اأن بع�س التطورات ت�صير اإلى احتمال كبير بانخفا�س هذا النمو في عام 2022. 

وتتجلى هذه التطورات في ا�صتمرار تداعيات الجائحة وظهور متحورات جديدة )اأوميكرون( والتي دفعت بع�س الدول اإلى 

اإعادة فر�س بع�س القيود على حركة التنقل. كما ُينتظر اأن يترّتب عن االرتفاع الكبير لن�صبة الت�صّخم على م�صتوى العالم، 

ب�صبب االنقطاعات في �صال�صل التوريد والزيادة في اأ�صعار عدة منتجات �صناعية وزراعية ومواد الطاقة وكذلك االآثار غير 

المبا�صرة لل�صحب التدريجي لل�صيا�صات المالية والنقدية التي�صيرية التي تبنتها الدول المتقدمة لمواجهة الجائحة ودعم 

اقت�صاداتها، انعكا�صات �صلبية على معدالت نمو االأن�صطة االقت�صادية. من جانب اآخر، فر�صت االأزمة الرو�صية-االأوكرانية 

حالة جديدة من عدم اليقين وفاقمت من تحديات التعافي و�صاهمت في دفع االقت�صاد العالمي اإلى مزيد من التباطوؤ 

نظرًا لما فر�صته من تداعيات عالمية انتقلت من خالل اأ�صواق ال�صلع االأولية والتجارة والقنوات المالية حيث �صاهمت في 

تفاقم م�صتويات الت�صخم واالختناقات في �صال�صل االمدادات، مما دفع اإلى ت�ص�ديد ال�صيا�صة النقدية وهو ما بداأ بالفعل 

اأعلى معدل  من خالل رفع مجل�س االحتياطي الفيدرالي االأمريكي �صعر الفائدة عدة مرات منذ �صهر مايو 2022، وهو 

زيادة منذ االألفيات. 

في هذا االإطار، وفي الوقت الذي حّققت فيه بع�س البلدان، كدول مجل�س التعاون الخليجي وم�صر والمغرب واالأردن، 

ن�صب تلقيح مرتفعة ال زالت دول اأخرى خ�صو�صًا ذات الدخل المنخف�س اأو التي تعرف عدم ا�صتقرار اأمني و�صيا�صي تعاني 

من نق�س في هذا المجال. من جانبها، وبالرغم من اأن انعكا�صات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية ي�صوبها عدم اليقين خا�صة 

اأنه ُيتوّقع تح�ّصن  اإاّل  في ظل تنّوع قنوات انتقال تداعيات الحرب على االقت�صادات العربية وتفاوت درجة تاأثر كل دولة 

الموازين التجارية والجارية وااليرادات المالية للدول النفطية، والتي ت�صاهم بحوالي 72 % من الناتج المحلي االإجمالي 
العربي مقابل نحو 28 % في باقي الدول العربية، نتيجة ارتفاع اأ�صعار النفط التي اأّدت اإليها هذه االأزمة مقابل ت�صّرر الدول 
الم�صتوردة للبترول نتيجة تعّر�صها ل�صدمة مزدوجة تتمثل في ارتفاع اأ�صعار الطاقة والغذاء، مما يوؤّدي اإلى ارتفاع ن�صبة 
الت�صّخم، خا�صة واأن العديد منها م�صتورد �صاف للغذاء، مما يوؤّدي لتدهور موازينها الجارية وموازنتها العامة ويزيد من 
تحديات االأمن الغذائي. في نف�س الوقت، ُيحتمل اأن تواجه الدول النفطية مع ذلك تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعي�صة 
خا�صة على المدى الطويل. ال بد من االإ�صارة في هذا ال�صدد اإلى اأن ت�صاعد الت�صخم فر�س ت�صديدًا لالأو�صاع النقدية 
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امللخ�س التنفيذي

بوتيرة اأ�صرع حيث قامت العديد من البنوك المركزية العربية برفع اأ�صعار الفائدة كدول مجل�س التعاون الخليجي، على 
خطى الفيدرالي االأمريكي، اإ�صافة اإلى دول اأخرى كم�صر واالأردن وتون�س، لمواجهة تزايد م�صتويات التدفقات الراأ�صمالية 

الخارجة، وهو ما يوؤّدي لتحديات كبيرة في التمويل وت�صاعد م�صتويات الّدين واأعبائه و�صغوط على العمالت المحلية. 

اإلى  اإ�صافة  للفيرو�س  اأخرى  متحّورات  وظهور  الجائحة  بتطورات  المرتبطة  اليقين  عدم  حالة  تقود  عامة،  ب�صفة 
االأزمة الرو�صية-االأوكرانية اإلى �صعوبة التنّبوؤ باآفاق النمو الحقيقية على المدى الطويل بالن�صبة لالقت�صاد العالمي عامة 
واقت�صادات الدول العربية خا�صة. وبالتالي تظل تقديرات النمو محل مراجعة مع هذه التطّورات اإلى جانب توّقعات اآفاق 
التعافي العالمي و�صال�صل االإمداد العالمية وتطّورات اأ�صعار الطاقة والغذاء، ف�صاًل عن االعتبارات المحلية التي ترتبط 
بتاأثير المتغيرات العالمية على االقت�صادات الوطنية وقدرتها على ال�صمود وتحّمل الم�صتويات المتزايدة من الت�صخم 
العربية  االقت�صادات  في  الهيكلية  االختالالت  ت�صتهدف  كانت  التي  االإ�صالحات  ا�صتمرار  على  القدرة  اأن  كما  والّدين. 

قبل الجائحة �صوف يكون لها دور مهم في تحديد زمن وحدود وم�صتويات التعافي في كل دولة. كل ما �صبق ي�صير اإلى اأن 

االقت�صادات العربية تواجه العديد من المتغيرات العالمية والمحلية التي توؤثر على مدى و�صرعة التعافي مما يجعل �صانعي 

ال�صيا�صات في مواجهة مفا�صالت وم�صارات اأكثر �صعوبة تدفع لمراجعة النموذج التنموي العربي الحالي وتعزيز الحوكمة 

واإدارة االأزمات على م�صتوى كل دولة عربية.

مع  التعامل  في  الناجحة  واالإقليمية  العالمية  والخبرات  التجارب  بع�س  اإلى  اإ�صافة  الم�صتقبلية  التوقعات  �صوء  وعلى 

الجائحة وتداعياتها االقت�صادية واالجتماعية، �صعى التقرير قي االأخير اإلى طرح مجموعة من التو�صيات الإ�صكالية النمو 

االقت�صادي في الدول العربية في فترة ما بعد الجائحة. وقام ب�صياغة اإطار �صيا�صاتي يعالج التحديات واالختالالت الظرفية 

)ق�صيرة االأجل( وكذلك الهيكلية )طويلة االأجل( التي تواجه هذا النمو وذلك �صمن روؤية ا�صالحية متكاملة، من خالل 

القاعدة  تو�صيع  بهدف  الراأ�صمالي  التراكم  لت�صريع  االأ�صا�صية  الُمَمّكنات  االعتبار  بعين  تاأخذ  تنموية  ا�صتراتيجية  توظيف 

اإلى  االإنتاجية وتنويعها، ال �صيما من خالل �صد الفجوة المعرفية والتقنية مع الدول المتقدمة وذلك كمظلة وا�صعة ت�صعى 

�صمان تجميع جهود الدول وموؤ�ص�صاتها العامة والخا�صة لتحقيق النمو المرجو القابل لال�صتدامة والهادف اإلى تعزيز الَمَنعة 

االقت�صادية لهذه الدول في وجه االأزمات المختلفة.

�صرورة  على  تقوم  والتي  المقترحة،  المعالجة  ل�صيا�صات  التمويل  اآليات  من  لعدد  عر�صًا  المقترح  االإط��ار  وت�صمن 

التحليل الدقيق الأ�صباب ق�صور وعدم كفاية م�صادر تمويل التنمية في الدول العربية باالأ�صا�س وبخا�صة في ظل المعطيات 

الراهنة، والتي ت�صمنت اإعادة هيكلة االنفاق العام في الدول العربية على اأن يتم ذلك وفق معيارين اأ�صا�صيين هما كفاءة 

والموؤ�ص�صات  االأ�صواق  تطوير  اإلى  اإ�صافة  اأخر،  اال�صتثماري من جانب  االنفاق  واأولوية مجاالت  االنفاق من جانب،  هذا 

غير  اأو  مداخل جديدة  المتاح من خالل  المالي  الحّيز  وتو�صيع  التنموي  للتمويل  الحديثة  البدائل  دور  وتو�صيع  المالية، 
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تقليدية كبدائل لتمويل عملية التنمية وبرامجها وم�صروعاتها على وجه العموم، وجذب اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر كرافد 

للتمويل الحقيقي للتنمية. 

الٌممكنات  بعدد من  �صيبقى رهنًا  اأهدافها  وتحقيق  ال�صيا�صات  تلك  اإمكانية تطبيق  اأن  االأخير  االإطار في  واأّكد هذا 

واالأزمات  كوفيد-19  جائحة  م�صار  وتقديرات  التخطيط،  ومنظومة  الموؤ�ص�صية  البنية  وجودة  كفاية  اأهمها:  االأ�صا�صية 

المتتالية وم�صتقبل التعافي االقت�صادي العالمي، واأخيرًا م�صتويات التكامل والتنا�صق بين اأطر �صيا�صات المعالجة �صمن 

نطاقها الزمني وكذلك �صمن مجاالت تاأثيرها.
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مقدمة عامة

)مالية،  بتنوعها  العادة  غير  على  تمّيزت  والتي  االأزم��ات  من  العديد  ظهور  االأخيرة  ال�صنوات  خالل  العالم  �صهد 
لي�صمل  تاأثيرها  الزمني بين حدوثها، وكذلك بامتداد  الفا�صل  ...( وبتقّل�س  اأو ع�صكرية،  اقت�صادية، �صحية، �صيا�صية 
عددًا كبيرًا من الدول �صواء متقدمة اأو نامية. وتبقى الحرب الرو�صية-االأوكرانية وجائحة كوفيد-19 خير مثال على هذه 

االأزمات في الوقت الحالي.

مختلف  على  �صلبية  واجتماعية  اقت�صادية  تداعيات  عدة   - والحرب  الجائحة   - المزدوجة  االأزم��ة  لهذه  كان  وقد 
تح�صين  اإمكانية  من  و�صّعب  التحّديات  وحّدة  حجم  من  رفع  اأنه  كما  والعربية،  النامية  البلدان  فيها  بما  االقت�صادات 
م�صتويات النمو االقت�صادي وجعل من تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة في اأفق عام 2030 اأمرًا في غاية ال�صعوبة اإن 
واالجتماعي  االقت�صادي  الم�صتوى  على  �صعبة  اأو�صاعًا  تعرف  التي  العربية خ�صو�صًا  للدول  بالن�صبة  م�صتحياًل  يكن  لم 

وال�صيا�صي واالأمني.

اآثارها  الوا�صع وتفاقم  ال�صنوات االأخيرة وانت�صارها  التي عرفتها جائحة كوفيد-19 في  التطّورات  ويتبّين من خالل 
اأزمة  بل  عابرة،  اأو  عادية  اأزمة  مجرد  لي�صت  باأنها  ماآلها  حول  اليقين  عدم  وحالة  واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صحية 
في  واالجتماعية.  االقت�صادية  الجوانب  مختلف  على  انعكا�صات  لها  كبيرة  هيكلية  وتغّيرات  وا�صعة  تحّوالت  على  توؤ�ّصر 
نف�س الوقت، قد ت�صهد فترة ما بعد كوفيد-19 تغييرات عميقة وتحّوالت على الم�صتوى االقت�صادي والقطاعي قد تختلف 
من ناحية االأهمية واالأولوية عن تلك ال�صائدة حتى االآن. ويفتر�س مثل ذلك تخطيطا كبيرًا وعماًل دوؤوبًا من الحكومات 
المعطيات  والتاأقلم مع  والتكّيف  المحتملة،  للمخاطر  للت�صّدي  ُمحكمة  و�صيا�صات  ا�صتراتيجيات  اأجل و�صع  العربية من 
الدولية الجديدة �صواء االقت�صادية والتكنولوجية وال�صحية والبيئية، وفي نف�س الوقت اغتنام الفر�س المتاحة في بع�س 

القطاعات والتي قد تمثل محّركات جديدة للنمو في الم�صتقبل. 

العربي  المعهد  بين  الم�صترك  التقرير  هذا  اإنجاز  ياأتي  اال�صتثنائية،  العالمية  الظرفية  هذه  وفي  ال�صياق،  هذا  في 
االقت�صادي  النمو  لمو�صوع  يتطّرق  والذي  العربية،  القومي بجمهورية م�صر  التخطيط  ومعهد  الكويت  بدولة  للتخطيط 
العربي في ظل جائحة كوفيد-19 واآفاقه الم�صتقبلية خ�صو�صًا في وقت ت�صوده حالة عدم اليقين حول هذه االأزمة وتطّورها 
بعد ظهور �صالالت متحورة جديدة من فيرو�س كوفيد- 19، اإ�صافة اإلى احتمال اأن ت�صتغرق االأزمة الرو�صية-االأوكرانية 
زمنًا اأطول من المرتقب، وما يتطلبه ذلك من تحديات ج�صيمة في الدول العربية على الم�صتوى االقت�صادي واالجتماعي. 

اأربعة ف�صول. رّكز الف�صل االأّول على درا�صة و�صعية ووتيرة  التقرير  ولمناق�صة وتحليل هذا المو�صوع، ت�صّمن هذا 
النمو االقت�صادي العربي قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بالمقارنة مع العالم وبع�س الدول النامية والنا�صئة خالل الفترة 
2010-2019، وقام بتحليل الأهم خ�صائ�صه ومحدداته. وتطّرق بالخ�صو�س اإلى م�صادر النمو المتعددة �صواء تعلق االأمر 

بم�صاهمة عوامل االإنتاج )العمل، راأ�س المال، االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج(، اأو بنوعية القاعدة االإنتاجية والم�صاهمات 
القطاعية خ�صو�صا ال�صناعات التحويلية، اأو بعوامل الطلب المحلي بما فيه اال�صتهالك واال�صتثمار والتجارة الخارجية 
لل�صلع والخدمات. كما عمل هذا الف�صل على تحليل دور بع�س العوامل االأ�صا�صية في م�صار النمو االقت�صادي العربي والتي 

من اأهّمها اأ�صاليب التخطيط االقت�صادي واالجتماعي.

مقدمة عامة
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اأّما الف�صل الثاني من التقرير فقد حاول ت�صليط ال�صوء على جائحة كوفيد-19 وتحليل تاأثيرها على النمو في الدول 
العربية مقارنة بباقي دول العالم خا�صة الدول النامية والنا�صئة. ورّكز على اأبرز القطاعات االإنتاجية ال�صلعية والخدمية 
التي ت�صّررت ب�صكل كبير جّراء هذه االأزمة والتي بدورها كانت لها تبعات وتداعيات �صلبية على العديد من القطاعات 
االجتماعية كالت�صغيل واالأمن الغذائي والدوائي. كما ا�صتعر�س اأهم القطاعات التي عرفت تحّوالت مهمة وا�صتفادت من 
هذه االأزمة، ك�صناعة االأدوية وال�صيدلة والرقمنة والتكنولوجيا، والتي قد تمثل فر�صا حقيقية للدول العربية في الم�صتقبل 

اإذا تّم ُح�صن ا�صتغاللها كمحركات جديدة للنمو.

وبما اأن جائحة كوفيد-19 اأفرزت تباينًا وا�صحًا بين البلدان العربية على م�صتوى اإنعكا�صات هذه االأزمة على النمو 
االقت�صادي اأو في م�صارات التعافي االقت�صادي واالجتماعي، والذي يعك�س اختالفًا في مدى ا�صتعداد هذه الدول وقدرتها 
ا�صتجابتها  وفعالية  واالإج��راءات  ال�صيا�صات  وحّيز  االقت�صادي  الهيكل  نوعية  وفي  االأزم��ات  النوع من  مواجهة هذا  على 
لمكافحة تداعيات هذه الجائحة اإ�صافة اإلى تمايز بين هذه البلدان في عمليات التطعيم والح�صول على اللقاحات، فقد 
ا�صتعر�س الف�صل الثالث اأهم ال�صيا�صات التي قامت بها هذه الدول للت�صّدي للتداعيات االقت�صادية واالجتماعية لهذه 
الجائحة. وقام بتحليل الحزم المالية التحفيزية واالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول مقارنة مع العديد من المناطق على 

م�صتوى العالم. كما ا�صتعر�س تجارب بع�س البلدان العربية في حوكمة واإدارة اأزمة الجائحة.

واخيرًا، طرح الف�صل الرابع من هذا التقرير مجموعة من التو�صيات الإ�صكالية النمو االقت�صادي في الدول العربية 
في فترة ما بعد الجائحة حيث هدف اأ�صا�صَا اإلى تحديد نوعية االإجراءات والتدابير الالزمة لتحفيز النمو االقت�صادي 
واالختالالت  التحديات  يعالج  ال�صيا�صات  على  قائم  اإطار  ب�صياغة  وقام  الوظائف.  من  عدد  الأكبر  والموّفر  الم�صتدام 
الظرفية، ق�صيرة االأجل، وكذلك الهيكلية، طويلة االأجل، التي تواجه ن�صق وجودة النمو االقت�صادي في الدول العربية، 
االأ�صا�صية  الُمَمّكنات  االعتبار  بعين  تاأخذ  تنموية  ا�صتراتيجية  توظيف  خالل  من  متكاملة،  اإ�صالحية  روؤية  �صمن  وذلك 

لت�صريع التراكم الراأ�صمالي لتو�صيع القاعدة االإنتاجية وتنويعها لتحقيق اأهداف النمو ال�صامل الت�صغيلي والم�صتدام. 

هيئة التحرير



مسار النمو االقتصادي 
قبل جائحة كوفيد-19: 

المميزات والخصائص

الف�صل الأول: 
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1.1 مقدمة

2.1 تطور النمو القت�صادي في المنطقة العربية: �صعف وتذبذب وتباين بين الدول

عادة ما ُي�صاهم تطّور النمو االقت�صادي ب�صفة عامة في خلق الثروة وتح�صين التنمية االقت�صادية واالجتماعية للدول 
وتحقيق ُم�صتويات معي�صية اأف�صل لالأفراد من خالل خلق فر�س العمل والتخفيف من ن�صبة البطالة، نتيجة ارتفاع الطلب 
على توظيف الموارد الب�صرية العاملة، والّرفع من ُم�صتوى دخل االأفراد والذي بدوره ُيوؤّدي اإلى تخفي�س ُم�صتوى الفقر. وقد 
اأثبتت فعاًل العديد من الدرا�صات والبحوث في مجموعة وا�صعة من الدول النامية الدور المهم للنمو االقت�صادي في هذا 
لت اإلى اأن النمو ال�صريع والم�صتدام ُيعتبر اأف�صل و�صيلة لتح�صين الم�صتوى المعي�صي والحد من براثن الفقر1.  النطاق وتو�صّ

ونظرا لهذه االأهمية االقت�صادية واالجتماعية، تعمل الدول �صواء المتقدمة اأو النامية على تحقيق ُمعدالت نمو كبيرة. 
وقام العديد منها بتجنيد كل االإمكانات الطبيعية والمادية والب�صرية من اأجل الو�صول اإلى هذا الهدف وفي ذات الوقت 
لتمكين اقت�صاداتها من بلوغ م�صتويات مهمة من التطّور تمّكنها من مجابهة مختلف االأزمات اأو، على االأقل، التخفيف من 
حّدة �صدماتها وتداعياتها ال�صلبية. وبدورها عملت العديد من الدول العربية ك�صائر بلدان العالم على تحقيق ُمعّدالت نمو 
كبيرة. وقد تمّكن البع�س منها في ال�صنوات االأخيرة وقبل ظهور جائحة كوفيد-19 من ت�صجيل بع�س النتائج الجيدة في 
ق اأغلب البلدان العربية  بع�س الفترات فيما تعّذر ذلك على باقي الدول حيث �صهدت ن�صب نمو �صعيفة. واإجمااًل لم تحقِّ
اأكثر  والتقّدم  التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ُم�صتوى  ُم�صتويات نمو جّيدة تمّكنها من تحقيق قفزة كبيرة ونوعية على 

واأ�صرع لتحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة و�صد التاأثيرات ال�صلبية لالأزمات الكبيرة.

وارتباطًا بمو�صوع االأزمات وخ�صو�صًا جائحة كوفيد-19 والتي تعتبر من اأ�صعب االأزمات التي عرفتها الب�صرية، ُيطرح 
ا�صتعدادها  الجائحة ومدى  �صبقت ظهور هذه  التي  االأخيرة  ال�صنوات  العربية خالل  االقت�صادات  �صوؤال مهم حول حالة 
وقدرتها على الت�صّدي والتغّلب على تداعياتها ال�صلبية. لمناق�صة وتحليل هذا المو�صوع، يعمل هذا الف�صل من التقرير 
على تحليل تطّور النمو االقت�صادي في الدول العربية خالل الع�صرية التي �صبقت حدوث الجائحة )2010-2019( ونوعيته 
ومحّدداته وُم�صاهمة مختلف القطاعات وعوامل الطلب الكلي واالإنتاج في النمو االقت�صادي. كما ي�صتعر�س بع�س النماذج 
التنموية في الدول العربية ودورها في م�صار النمو االقت�صادي. ويجدر هنا التمييز بين مجموعتين من البلدان: الدول 

النفطية2 وما يمثله تغّير اأ�صعار النفط في نموها االقت�صادي، والدول غير النفطية.

االإجمالي  المحلي  للناتج  نمو  متو�صط  كوفيد-19  جائحة  ظهور  �صبقت  التي  �صنوات  الع�صر  خالل  العالم  عرف 
ح�صب  اأو  الدخل  ُم�صتوى  ح�صب  �صواء  الدول  مختلف  ُم�صاهمة  تباينت  وقد  الثابتة.  باالأ�صعار   % 3 بنحو  العالمي 
المتو�صط-العالي«  »الدخل  وفئة  المتو�صط«  »الدخل  فئة  في  تدخل  التي  الدول  �صهدت  فقد  الجغرافي.  انتمائها 
نموًا  العالي«  »الدخل  ذات  البلدان  فئة  �صجلت  حين  في   2019-2010 الفترة  خالل   % 5 حوالي  بلغ  ملحوظًا  نموًا 
نموا  الفترة  هذه  خالل  اآ�صيا«  »جنوب  جهة  حّققت  فقد  الجغرافية  المناطق  ُم�صتوى  على  اأما   .%  2 يتجاوز  ال 
والتي  والبا�صيفيك«  اآ�صيا  »�صرق  جهة  تليها   ،)% 5.1( وماليزيا   )% 6.4( كالهند  دول  بف�صل  اأ�صا�صًا   ،%   6.2 بلغ 
�صّجلت 4.9  % )ال�صين 7.3  %(. في المقابل لم يتجاوز متو�صط النمو في االإتحاد االأوروبي 1.5 % وفي منطقة »اأمريكا 

.)World Bank، 2022( )1.1 الالتينية والكاريبي« 1.8   % )ال�صكل رقم
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اأما على م�صتوى المنطقة العربية فقد بلغ متو�صط نمو الناتج المحلي االإجمالي الحقيقي خالل الفترة 2010 - 2019 

نحو 3 %. ويعادل هذا الرقم متو�صط النمو العالمي لكنه يظل مع ذلك اأقل بكثير مقارنة مع عدة جهات وبلدان خ�صو�صًا في 

�صرق وجنوب اآ�صيا مثل ال�صين والهند وماليزيا. وعند تحليل هذا النمو يت�صح باأن هناك تباينا وا�صحا بين مختلف الدول 

العربية. فقد �صجلت اأغلب البلدان الم�صّدرة للنفط ارتفاعًا في ن�صبة النمو تجاوزت 3 % كمتو�صط �صنوي كما هو الحال في 

قطر واالإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية ال�صعودية لت�صل اإلى حوالي 6 % في العراق. اأما في الدول غير 

النفطية فقد عرفت ن�صب نمو تتراوح ما بين 2.4 % في االأردن و3.1 % في القمر و3.4 % في المغرب و3.6 % في م�صر 

و4.5 % في موريتانيا. وتبقى جيبوتي الدولة العربية التي �صجلت اأكبر ن�صبة نمو والتي بلغت 9 % والذي يرجع اأ�صا�صًا اإلى 

عدة اإ�صالحات على م�صتوى مناخ االأعمال وا�صتثمارات مهمة في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوج�صتية والتي تهدف اإلى 

جعل جيبوتي مركًزا اإقليمًيا للتجارة واللوج�صتيات IMF، 2019(3(. كما اأنها من الدول التي عرفت اأقل عدد من اإ�صابات 

االأ�صخا�س بفيرو�س كوفيد-19 على م�صتوى العالم4. من جانب اآخر، كان لال�صطرابات وعدم اال�صتقرار ال�صيا�صي اأو االأمني 

اأو االقت�صادي في بع�س البلدان العربية تاأثير ُمبا�صر على اقت�صاداتها واأ�صّر بموازينها االقت�صادية والمالية مما اأّدى اإلى 

تراجع معدالت نموها االقت�صادي كلبنان التي �صّجلت ن�صبة نمو �صعيفة )0.4 %( اأو ال�صودان وليبيا و�صوريا والتي �صهدت 

ن�صب نمو �صالبة )1.6- %( و)3.3- %( و)7.9- %( على التوالي.

اتخذ  باأنه  يت�صح  الفترة  العربية خالل هذه  المنطقة  في  الحقيقي  االإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تطور  تحليل  وعند 

م�صارين متباينين خالل المرحلتين الزمنيتين 2010-2014 و2015-2019. وقد تميزت المرحلة االأولى بن�صبة نمو �صنوي 

بلغ في المتو�صط 3.6 % في حين لم تتجاوز هذه الن�صبة 2.1 % في الفترة الثانية. وهو ما يو�صحه ال�صكل رقم 2.1 والذي 

اأن تتراجع هذه  اأعلى خالل الفترة 2010-2014 قبل  البلدان العربية �صهدت معدالت نمو  اأغلب  باأن  ٌيظهر ب�صفة عامة 
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التي  البلدان  النفطية وكذلك بع�س  الدول خ�صو�صًا  العديد من  المرحلة 2015-2019 في  المعدالت ب�صكل ملحوظ في 

تعرف عدم ا�صتقرار �صيا�صي.

وبالفعل، فقد �صاهمت الدول النفطية ب�صكل كبير في تح�ّصن النمو االقت�صادي في المنطقة العربية بين 

عامي 2010 و2014 والذي يعود اأ�صا�صًا اإلى الطفرة الكبيرة التي عرفتها اأ�صعار النفط خالل هذه الفترة والتي 

 2008 لعام  المالية  لالأزمة  العالم  تجاوز  بعد  البترول  على  العالمي  الطلب  ارتفاع  بالخ�صو�س  فيها  �صاهم 

وتح�ّصن االأو�صاع االقت�صادية خ�صو�صًا في العديد من االقت�صادات المتقدمة واقت�صادات االأ�صواق ال�صاعدة. 

وتبقى ليبيا ا�صتثناًء حيث �صهد نموها االقت�صادي انخفا�صا كبيرا خ�صو�صًا في عام 2011 والذي يرجع اأ�صا�صًا 

اإلى اندالع االأزمة ال�صيا�صية في البالد خالل هذه ال�صنة والتي نتج عنها �صل�صلة من التوقفات واالختالالت في 

اإنتاج وت�صدير النفط )والتي امتدت حتى عام 2017(. هذا االرتباط الكبير لهذه االقت�صادات بقطاع البترول 
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اأما الدول العربية غير النفطية، وبا�صتثناء �صوريا وال�صودان التي �صهدت ُمعدالت نمو �صالبة خ�صو�صًا في الفترة 

2010-2014 ب�صبب االأزمات ال�صيا�صية في هذين البلدين وبع�س الدول التي اأّثرت اأحداث الربيع العربي على اأن�صطتها 

االقت�صادية6، فقد عرف اأغلبها متو�صطات نمو �صنوية ُمتقاربة خالل الفترتين 2010-2014 و2015-2019. من جانبها، 

�صّجلت م�صر ن�صبة نمو اأعلى خالل الفترة 2015-2019 بف�صل االإ�صالحات التي نفذتها منذ عام 2016 لت�صوية االختالالت 

الطاقة  واإ�صالح دعم  العام،  الّدين  لتخفي�س  العامة  المالية  اأو�صاع  ال�صرف، و�صبط  �صعر  كتعويم  الكلية  االقت�صادية 

(IMF، 2021(7، اإ�صافة اإلى التو�صع في اإن�صاء م�صروعات البنية التحتية ومدن جديدة. وتبقى اأي�صًا موريتانيا من 

الدول التي حققت ُمتو�صط نمو �صنوي يتجاوز 4 % والذي يعود اأ�صا�صًا اإلى النتائج الجيدة التي �صهدتها على ُم�صتوى 

القطاعات اال�صتخراجية )خام الحديد، ...( وغير اال�صتخراجية )ُمنتجات ال�صيد البحري، ...(.

كان مرة اأخرى �صببًا رئي�صيًا في التاأثير المبا�صر على النمو االقت�صادي خالل الفترة 2015-2019 لكن هذه 

المّرة ب�صكل �صلبي. فقد �صهدت هذه المرحلة تراجعًا كبيرًا الأ�صعار النفط مقارنة بالفترة ال�صابقة )ال�صكل رقم 

3.1(، اإ�صافة اإلى انخفا�س لحجم االإنتاج بعد اتفاق فيينا في 30 نوفمبر 2016 بين دول منظمة »اأوبك«  ودول 
اأخرى منتجة للبترول خارج هذه المنظمة لتقلي�س اإنتاجها للمرة االأولى منذ عام 2008  بهدف تح�صين اأ�صعار 

المملكة  الدول  وقد كان في مقدمة هذه  المعرو�س.  زيادة  ب�صبب  �صهدته  الذي  القيا�صي  التراجع  اإثر  النفط 

العربية ال�صعودية والتي تحّملت الن�صبة االأكبر من التخفي�س بمقدار 500 األف برميل يوميًا5.
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من جانب اآخر، واإ�صافة اإلى �صعف النمو االقت�صادي ب�صفة عامة في المنطقة العربية ُمقارنة مع العديد من 

المناطق االأخرى عبر العالم، يتميز هذا النمو بعدم اال�صتقرار وبارتفاع ُم�صتوى التذبذب )ال�صكل رقم 4.1(. فقد 

بلغ المتو�صط ال�صنوي لالنحراف المعياري، والذي يعك�س مقيا�س عدم ا�صتقرار النمو، حوالي )10.4( خالل الفترة 

2010-82019، ُمتجاوزًا ب�صكل كبير نظيره في مجموعة دول المقارنة من البلدان النامية والنا�صئة والتي ت�صم ُكالًّ 

من ال�صين وكوريا الجنوبية وماليزيا واأندوني�صيا و�صنغافورة وتركيا والتي بلغ فيها هذا الموؤ�صر 6.4. 

ويعود ارتفاع ن�صبة تقّلب النمو االقت�صادي على �صعيد المنطقة العربية اإلى االعتماد الكبير لعدة دول على 

قطاعات  وهي  النفطية  البلدان  الأغلب  بالن�صبة  النفط  قطاع  على  9اأو  وال�صياحة  كالزراعة  القطاعات  بع�س 

اأن�صطتها االقت�صادية. فقطاع الزراعة يعتمد في كثير من الدول  تتميز بعدم ا�صتقرار وتذبذب على ُم�صتوى 

العربية على االأمطار والتي تتميز بعدم االنتظام ب�صبب ُتعّدد موا�صم الجفاف والذي �صاهم فيها ب�صكل اأ�صا�صي 

التغّيرات المناخية واالحتبا�س الحراري. اأما قطاع ال�صياحة فيعتمد ب�صكل كبير على الطلب الخارجي )ال�صياح 

االأجانب( والذي بدوره يرتبط، من جهة، بم�صتوى النمو االقت�صادي في الدول م�صدر ال�صياح ومن جهة اأخرى، 

باال�صتقرار واالأو�صاع االأمنية )اإرهاب، ...( وغير اأمنية )جوائح، ...( في الدول ال�صياحية. اأما قطاع النفط 

فيرتبط ن�صاطه باأ�صعار هذا المورد على الم�صتوى الدولي والتي اأ�صبحت تتاأثر، اإ�صافة اإلى العر�س والطلب، 

اأو �صحية كما هو الحال على �صبيل المثال بعد ظهور جائحة كوفيد- 19  اأمنية  اأو  بمتغيرات اأخرى �صيا�صية 

والتي كانت �صببًا رئي�صيًا في االنخفا�س الكبير الأ�صعار النفط.
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الزراعة  لم�صاهمة قطاع  بالن�صبة  العربية  الدول  ُم�صتوى  االأ�صعف على  الخليجية،  النفطية، خ�صو�صًا  الدول  وتبقى 
في الناتج المحلي االإجمالي باالأ�صعار الثابتة )الملحق رقم 1(11، با�صتثناء الجزائر التي تح�ّصنت فيها هذه الم�صاهمة 
اإ�صالحات  ت�صمنت عدة  والتي  الزراعية  للتنمية  ا�صتراتيجية  الحكومة  اعتماد  بف�صل  االأخيرة  ال�صنوات  تدريجيًا خالل 
بالخ�صو�س دعم وت�صجيع للقطاع الخا�س على اال�صتثمار في هذا القطاع وتمكينه من الت�صهيالت والتحفيزات الالزمة. 

3.1 القطاعات الإنتاجية والنمو القت�صادي: �صعف م�صاهمة الزراعة وال�صناعة التحويلية 
وم�صاهمة اأكبر لل�صناعات ال�صتخراجية

 ُيمّكن تحليل القاعدة االإنتاجية وتطّور م�صاهمة قطاعاتها الرئي�صية من فهٍم اأف�صل لم�صارات النمو االقت�صادي في 
الدول العربية واإيجاد تف�صير لم�صادر النمو. ولعل اأول ُمالحظة ُيمكن ا�صتنتاجها هو �صعف ُم�صاهمة قطاع الزراعة في 
الناتج المحلي االإجمالي للدول العربية والتي ال تتجاوز 6 % في المتو�صط خالل الفترة 2010-2019 )ال�صكل رقم 5.1(. 
واأمنها  اكتفائها  تحقيق  العربية في  المنطقة  تعرفها  التي  عوبات  ال�صّ الزراعة  التوا�صع في م�صاهمة قطاع  وُيف�ّصر هذا 

الغذائي وكذلك عجزها في العديد من المّرات على مواجهة تداعيات االأزمات ال�صحية واالإن�صانية.

 ويعود ذلك اإلى عدة اأ�صباب رئي�صية اأهمها غياب �صيا�صية زراعية وا�صحة وتهمي�س هذا القطاع في عدة دول مقارنة 
بقطاعات ال�صناعة والخدمات و�صعف اإنتاجيته ب�صبب، اإ�صافة اإلى الموارد الطبيعية والظروف المناخية غير المالئمة 
% من اإجمالي القوى  التي تتميز بها اأغلب الدول العربية وتفتت الحيازات والتراجع الم�صتمر للعمالة الزراعية )18.4 
العاملة ُمقابل 17.7 % لل�صناعة و63.9 % للخدمات( وقلة ا�صتخدام التقانات الحديثة والمتطورة و�صعف حجم تمويل 

وتاأمين اال�صتثمارات الزراعية10 )محمد اأمين لزعر، 2015(.
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الف�صل االأول: م�صار النمو االقت�صادي قبل جائحة كوفيد- 19: املميزات واخل�صائ�س

ُم�صاهمة  �صعف  تف�صير  ُيمكن  العربية،  البلدان  من  العديد  تخ�س  والتي  ذكرها  تم  التي  ال�صابقة  العوامل  اإلى  واإ�صافة 
الزراعة في نمو جل البلدان النفطية اإلى ارتفاع ُم�صاهمة قطاع ال�صناعة )خ�صو�صًا عند ارتفاع اأ�صعار النفط( وقطاع 
الخدمات في الناتج المحلي االإجمالي لهذه الدول. عك�س ذلك، ُي�صاهم قطاع الزراعة، ب�صّقيه النباتي والحيواني، ب�صكل 
كبير في النمو االقت�صادي في بع�س الدول العربية )الملحق رقم 2(، ويلعب دورًا ُمهمًا على ُم�صتوى الت�صغيل وتوزيع الدخل 
خ�صو�صًا في ال�صودان والقمر )حوالي ثلث الناتج المحلي االإجمالي( وموريتانيا )حوالي 20 %( وكذلك، وبم�صاهمة اأقل 

في الناتج المحلي االإجمالي، في م�صر والمغرب.

ودعامة  مهمة  ركيزة  �صّكل  والذي  والت�صغيل  الدخل  اأهم م�صادر  اأحد  ُيمّثل  والذي  ال�صناعي،  القطاع  ُم�صتوى  على 
�صاهم  باأنه  الجارية  باالأ�صعار  البيانات  ُتو�صح  والنا�صئة،  المتقدمة  الدول  من  الكثير  نمو  م�صار  في  اأ�صا�صية 
الكبيرة  الم�صاهمة  وتتبين  الفترة 2019-2010.  العربي خالل  االإجمالي  المحلي  الناتج  من  بحوالي 40 % في المتو�صط 
لل�صناعات اال�صتخراجية، والتي بلغت القيمة الم�صافة نحو 30 % من هذا الناتج ُمقابل حوالي 10 % لل�ص�ناعات التحويلية 
)ال�صكل رقم 6.1(، والتي تعود اأ�صا�صًا اإلى بع�س الدول خ�صو�صًا الم�صّدرة للنفط كدول مجل�س التعاون الخليجي والعراق، 
والجزائر، وليبيا. مع ذلك، فقد �صهدت هذه الم�صاهمة عدم ا�صتقرار خالل هذه الفترة نتيجة التغّيرات في اأ�صعار النفط 
والتي عرفت ارتفاعًا في ال�صنوات التي تلت نهاية االأزمة المالية العالمية قبل اأن تنخف�س ب�صكل كبير منذ نهاية عام 2014 
اإلى عام 2016 ب�صبب ُمعدالت اإنتاج قيا�صية للنفط والتباطوؤ في ُمعدالت الطلب العالمي، لتعود بعد ذلك اإلى االرتفاع مرة 
اأخرى، لكن بوتيرة اأقل، خ�صو�صًا بعد اتفاقات اأوبك في عام 2016 والتي قّررت الحد من حجم اإنتاج النفط. وبالتالي 
يت�صح باأن ال�صناعات اال�صتخراجية والقطاعات الريعية ال زالت ت�صيطر على عدد من االقت�صادات العربية، مما يوؤثر على 

عدم ا�صتقرار معدالت النمو وديمومتها ب�صبب ارتباط هذه القطاعات بال�صوق العالمي والظروف الجيو�صيا�صية.
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اأما ال�صناعات التحويليةالعربية، فقد و�صلت قيمتها الم�ص�افة اإلى حوالي 283 مليار دوالر في عام 2019 باالأ�صعار 
الجارية، لكن ُم�صاهمتها ال تزال �صعيفة حيث ُتمّثل نحو 10 % من الناتج المحلي االإجمالي واأقل من 20 % من ال�صادرات 
العربية. كما اأن ن�صبتها في ال�صناعات التحويلية العالمية والتي ال تتجاوز 2 % تعك�س تاأّخر هذه ال�صناعة بالخ�صو�س 
ُمقارنة بالدول النا�صئة مثل كوريا الجنوبية و�صنغافورة وال�صين )ال�صكل رقم 7.1( وهذا بالرغم من االأهمية التي اأ�صبح 
يكت�صيها هذا القطاع في االآونة االأخيرة في ُمختلف الخطط وال�صيا�صات ال�صناعية للعديد من الدول العربية. ويت�صح 
بالتالي باأنه على الرغم من جهود الت�صنيع التي تبنتها اأغلب الدول العربية على مدار عقود اإاّل اأّنها لم تتمّكن من اإحداث 
النقلة النوعية المطلوبة لتطوير هذا القطاع ورفع م�صاهمته في النمو االقت�صادي وتمكينه من تغطية احتياجات ال�صوق 

المحلي واإحالل الواردات وتح�صين القدرة التناف�صية لل�صادرات.

اإجمالي ال�صناعة  ُم�صاهمة هذا القطاع في  العربية في هذا المجال حيث تتراوح ن�صبة  مع ذلك تبرز بع�س الدول 
ما بين 60 % و73 %. ويتعلق االأمر بالخ�صو�س باالأردن، بف�صل �صناعات االأغذية والمالب�س واالأدوية واالأ�صمدة، وتون�س 
يتميز  والذي  والمغرب  والكهربائية،  الميكانيكية  والمعّدات  والمالب�س  والن�صيج  الغذائية  المنتوجات  �صناعات  بف�صل 
اأما  الكيماوية.  و�صبه  الكيماوية  وال�صناعات  وال�صيارات  الكهربائية  وال�صناعات  والجلد  والن�صيج  الغذائية  بال�صناعات 
بالن�صبة للدول النفطية، فتبقى م�صاهمة ال�صناعة التحويلية في اإجمالي ال�صناعة ُمنخف�صة ُمقارنة بباقي البلدان العربية 
والذي يعود ب�صفة خا�صة اإلى الم�صاهمة الكبيرة لل�صناعات اال�صتخراجية في اقت�صادات هذه الدول، كالنفط الخام. مع 
ذلك، تبرز دولة البحرين )38 %( بف�صل �صناعات البتروكيماويات والبال�صتيك واالألمنيوم والمواد الغذائية والمالب�س 
الجاهزة. ال بد من االإ�صارة اإلى اأهمية قطاع ال�صناعة التحويلية في اقت�صادات بع�س الدول بالّرغم من ُم�صاهمتها في 
اإجمالي ال�صناعة. على �صبيل المثال، بلغ حجم ال�صناعات التحويلية في المملكة العربية ال�صعودية )ال�صناعات البترولية 
والتعدينية والبتروكيماويات والبال�صتيك واالإ�صمنت وال�صناعات الغذائية، ...(، حوالي 100 مليار دوالر، مع ذلك فاإن 

م�صاهمتها في اإجمالي ال�صناعة ال تتجاوز 22.4 %. 
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فيما يخ�س قطاع الخدمات، فقد بلغت م�صاهمته في عام 2019 حوالي 54 % من الن��اتج المحل��ي االإجم��الي للدول 

العربية و�صّجل ُمتو�صط نمو بنحو 3.7 % �صنويا خالل الفترة 2010-2019. و�صاهمت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 

والفنادق بحوالي  24 % في اإجمالي االأن�صطة الخدمية مقابل 15.5 % للنقل والتخزين واالت�صاالت. وتت�صح اأهمية قطاع 

والو�صاطة  والتاأمين  الم�صرفية  ُم�صتوى الخدمات  البلدان كقطر خ�صو�صًا على  لبع�س  النمو االقت�صادي  الخدمات في 

المالية، والخدمات العقارية، والنقل، والموا�صالت، والمطاعم، والفنادق. من جانبها حققت االمارات العربية المتحدة 

نموًا كبيرًا وُم�صتمرًا في قطاعات خدمية كالتجارة والت�صييد والعقارات وخدمات االأعمال والنقل وال�صياحة واالت�صاالت 

االأن�صطة المالية واأن�صطة التاأمين اإ�صافة اإلى تجارة الجملة، والتجزئة، والنقل، والتخزين. وتبرز كذلك جيبوتي والتي 

ُيعتبر قطاع الخدمات اأحد اأهم م�صادر النمو االقت�صادي في هذا البلد. وقد بلغت ُم�صاهمة هذا القطاع في عام 2019 

البنية  في  الكبيرة  اال�صتثمارية  والم�صاريع  التجارة  خالل  من  خ�صو�صًا  االإجمالي  المحلي  الناتج  من   %  76.4 حوالي 

التحتية كال�صكك الحديدية وكذلك الموانئ والخدمات اللوج�صتيكية نظرًا للموقع اال�صتراتيجي لهذا البلد13.
4.1 دور الطلب الكلي في تحريك النمو القت�صادي في الدول العربية

بعد ا�صتعرا�س الأهم مميزات النمو االقت�صادي في الدول العربية وم�صاهمة القطاعات االإنتاجية الرئي�صية، من المهم 
معرفة ُمحركات هذا النمو على المدى المتو�صط والطويل ودورها في تحديد م�صاره )خ�صو�صًا خالل فترة الجائحة وما 
اإلى فهم نمط النمو والتنمية وتحدياتها في المدى المتو�صط  يترتب عليه من �صرعة التعافي من تداعياتها( باالإ�صافة 
والطويل.  في هذا االإطار، �صيتم اأواًل تحليل دور الطلب الكلي في تحريك النمو االقت�صادي في الدول العربية خالل الفترة 
2010-2019 وتحديد ح�ص�س وُمعدالت نمو اال�صتهالك، واال�صتثمار، واالنفاق الحكومي، و�صافي ال�صادرات وتحديد 

العن�صر الرئي�صي في توجيه النمو خالل هذه الفترة و�صمات النمو الناجمة عن ذلك وتاأثيراتها المحتملة على التعافي من 
جائحة كوفيد-19. و�صيتم بعد ذلك التطّرق اإلى ُم�صاهمة كل من راأ�س المال والعمالة )بنوعيها الكمي والكيفي( واالإنتاجية 
الكلية لعوامل االإنتاج وعالقتها ب�صرعة التعافي من تداعيات الجائحة. و�صيت�صمن التحليل تق�صيم الدول العربية اإلى دول 
االأداء لال�صتفادة منها الحقًا في  تفاوت م�صتويات  وبيان  للمقارنة  المتوفرة  للبيانات  نفطية وغير نفطية ومجّمعة وفقًا 

تو�صيح ال�صيا�صات المطلوبة لمجابهة تداعيات الجائحة على النمو االقت�صادي في المدى المتو�صط والطويل. 

بخ�صو�س الطلب الكلي، وكما يت�صح من ال�صكل رقم 8.1 حول ُمكوناته في الدول العربية خالل الفترة 2019-2010 
الناتج  من   %  56.3( الطلب  هذا  من  االأكبر  الجزء  ُيمثل  الخا�س  اال�صتهالك  اأن  يتبّين  الح�صابي،  الو�صط  لقيم  وفقًا 
المحلي االإجمالي في المتو�صط( لترتفع قيمته اإلى 73.7 % في الدول الم�صتوردة للنفط. وياأتي في الرتبة الثانية التكوين 
الراأ�صمالي حيث ُيمثل 26.5 % من الناتج المحلي االإجمالي في المتو�صط في الدول العربية، وتتقارب ن�صبته في الدول 
بلغ  فقد  ال�صادرات  �صافي  اأما   .%  16.6 بنحو  الحكومي  اال�صتهالك  االأهمية  في  ويليه  للنفط.  والم�صتوردة  الم�صدرة 
ن�صبة 16.4 % من الناتج المحلي االإجمالي للدول الم�صدرة للنفط بينما �صجلت قيمته انكما�صًا في المتو�صط في الدول 

الم�صتوردة للنفط )15.3- %( من الناتج المحلي االإجمالي خالل هذه الفترة.

الف�صل االأول: م�صار النمو االقت�صادي قبل جائحة كوفيد- 19: املميزات واخل�صائ�س
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العربية  الواردات في الدول   فيما يخ�س �صافي ال�صادرات، يتبين ارتفاع متو�صط ن�صبة ال�صادرات مقارنة بن�صبة 

بن�صبة  مقارنة   2019  -  2010 الفترة  االجمالي خالل  المحلي  الناتج  من  ال�صادرات  في   %  60 لتبلغ  للنفط  الم�صدرة 

% للواردات )ال�صكل رقم 9.1(. وفي المقابل ارتفع متو�صط ن�صبة الواردات في الدول الم�صتوردة للنفط مقارنة   43.7
بال�صادرات لتبلغ 48.4 % للواردات من الناتج المحلي االجمالي مقارنة بن�صبة 33.1 % لل�صادرات. اأّما في الدول العربية 

المجّمعة، فقد تقاربت قيم متو�صطات ن�صب ال�صادرات والواردات اإلى الناتج المحلي االجمالي لتتراوح بين 45.4 % في 

ال�صادرات اإلى ن�صبة 46.2 % في الواردات14.  
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وُيو�صح الجدول رقم 1.1 حول محركات النمو االقت�صادي في الدول العربية خالل الفترة 2010-2019 من جانب 

الطلب الكلي اأن المتو�صط الح�صابي لمعدل نمو اال�صتهالك الخا�س قد فاق نظيره في معدالت النمو االقت�صادي في الدول 

العربية مجّمعة والدول الم�صتوردة للنفط وتماثلت هذه المعدالت في الدول النفطية. واإذا تم االعتماد في المقارنة على 

اإح�صائية الو�صيط، التي ال تتاأثر بالقيم المتطرفة، فيتبّين اأن نمو اال�صتهالك الخا�س قد فاق نمو الناتج المحلي االإجمالي 

في المجموعات الثالث، با�صتثناء الم�صّدرة للنفط، والذي ي�صير اإلى الدور الهام الذي لعبه اال�صتهالك الخا�س في دفع 

النمو االقت�صادي في هذه الدول خالل تلك الفترة.

الناتج المحلي االإجمالي قد بلغ 3.2 % و2.8 % و3.7 % في الدول العربية  باأن ُمتو�صط نمو  ويتبين من الجدول 
للنفط  الم�صدرة  الدول  باأن   10.1 رقم  ال�صكل  ويو�صح  التوالي.  على  له  والم�صدرة  للنفط  والم�صتوردة  المجّمعة 
في  حدث  الذي  االقت�صادي  النمو  في  الكبير  االنهيار  من  التعافي  بداية  في  وهي  االأزم��ة  فترة  في  دخلت  قد 
في  للنمو  التاريخية  بالمعدالت  مقارنة  قويًا  يكن  لم  و2019   2018 عامي  في  االقت�صادي  النمو  واأن   ،2017 عام 
النمو  على  الجائحة  تداعيات  لمجابهة  اأ�صعف  و�صع  في  يجعلها  مما   ،2012-2010 الفترة  خالل  الدول  هذه 
تواجه  وهي  الجائحة  فترة  دخلت  قد  للنفط  الم�صتوردة  الدول  اأن  ال�صكل  هذا  ُيو�صح  وبالمثل،  االقت�صادي. 
تداعيات  ُمواجهة  في  اأ�صعف  موقف  في  يجعلها  مما   ،2015 عام  منذ  االقت�صادي  النمو  ُم�صتويات  في  تراجعًا 

االقت�صادي.  النمو  على  الجائحة 
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المجموعات  االقت�صادي في  النمو  ُمعدالت  الحكومي كمحرك مع  االإنفاق  نمو  لمعدالت  الو�صيط  ُمقارنة قيم  وعند 
اإلى انخفا�س دور االنفاق  اأقل من الالحق في المجموعات الثالث، مما ي�صير  ال�صابق قد �صجل قيمًا  اأن  الثالث يتبّين 
الفترة.   تلك  خالل  االقت�صادي  النمو  عجلة  دفع  في  الخا�س  باال�صتهالك  مقارنة  عمومًا  العربية  الدول  في  الحكومي 
وبالمثل، عند ُمقارنة نمو التكوين الراأ�صمالي الثابت خالل الفترة 2010-2019 مع نمو الناتج المحلي االإجمالي يت�صح 
اأنه قد �صجل قيمًا اأدنى منه في الدول المجّمعة والدول الم�صتوردة للنفط. اأما في الدول النفطية فقد ارتفع نمو التكوين 
قيم  �صجلت  بينما   )%  3.5 الناتج  بنمو  % مقارنة  الو�صيط )3.9  اح�صائية  قيم  في  ارتفاعًا طفيفًا  الثابت  الراأ�صمالي 
للنمو   %  3.7 بن�صبة  ُمقارنة  لال�صتثمار   %  3.2 )ن�صبة  ب��االأول  ُمقارنة  االأخير  في  ارتفاعًا  الح�صابي  الو�صط  اإح�صائية 
االقت�صادي( بمعنى اأن ُمعدل النمو االقت�صادي قد فاق معدل نمو التكوين الراأ�صمالي الثابت. وعلى الرغم من ارتفاع 
ُم�صاهمة التكوين الراأ�صمالي في دفع النمو االقت�صادي في الدول النفطية اإال اأن ارتفاع قيمة االنحراف المعياري مقارنة 
بمكونات الطلب االأخرى تدل على �صدة تقلبات هذا المكون، وينعك�س �صلبًا على ا�صتقرار وا�صتدامة النمو االقت�صادي في 
تلك الدول، مع االأخذ في االعتبار اإمكانية اأن ياأتي اأثر راأ�س المال على النمو االقت�صادي متاأخرًا. كما تجب اال�صارة اإلى 
اأهمية التفريق بين اال�صتثمار االإنتاجي واال�صتثمار في البنى التحتية االقت�صادية واالجتماعية وبالتالي، اإمكانية ظهور 

العالقة غير الخطية بين النمو واال�صتثمار.

  اأما نمو �صافي ال�صادرات كمكّون من ُمكّونات الطلب الكلي وُمحرك للنمو االقت�صادي فقد �صّجل في المتو�صط قيمًا 
�صالبة في كل مجموعات الدول العربية ب�صبب ارتفاع الواردات، مما ُي�صير اإلى �صعف ُم�صاهمة هذا المكون في تحريك 
النمو االقت�صادي في الدول العربية خالل الفترة 2010-2019. وت�صير اح�صائية الو�صط الح�صابي في الجدول رقم 1.1 
اإلى تفّوق نمو الواردات كن�صبة من الناتج المحلي االجمالي على نمو ال�صادرات في كل مجموعات الدول العربية الثالثة 
في الجدول خالل هذه الفترة على الرغم من تقارب تلك القيم في الدول الم�صدرة للنفط حيث بلغ معدل نمو ال�صادرات 
4.0 % في مقابل معدل 4.2 % للواردات. ويمكن لنمو الواردات اأن يدعم ويوّجه نمو الناتج المحلي االجمالي في الدول 
العربية ب�صرط اأال ينجم عنه اختالالت في ميزان المدفوعات تتطلب من ال�صلطات االقت�صادية القائمة اتخاذ اجراءات 
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تق�صفية توؤثر �صلبًا على النمو االقت�صادي في تلك البالد.

وعادة ما تتطلب مثل هذه النتائج توجيه ال�صيا�صة االقت�صادية في الدول العربية اإلى اإعادة التوازن بين عنا�صر الطلب 
الكلي في كل دولة وفقًا لمتطلبات النمو الم�صتدام مع االأخذ في االعتبار النماذج التنموية الناجحة في الدول النامية والتي 
ُتوؤكد على اإعطاء االأولوية للتكوين الراأ�صمالي لقيادة النمو االقت�صادي الم�صتدام. فالنمو المدفوع باال�صتهالك واالنفاق 
الحكومي يقود اإلى تراكم االختالالت، اأما المدفوع بالت�صدير فيعّر�س االقت�صاد اإلى ال�صدمات الخارجية في االقت�صاد 

العالمي.

م�صتوى  ارتفاع  اإل��ى  العربية  ال��دول  في  االقت�صادي  النمو  لمحركات  المعياري  االنحراف  قيم  تبّين  جانبها،  من 
يبقى  فيما  الثالث،  المجموعات  في  وال��واردات  ال�صادرات  نمو  وُمعدالت  الثابت  الراأ�صمالي  التكوين  نمو  ُمعدل  تقلبات 
النمو  ُمحركات   11.1 رقم  ال�صكل  ويو�صح  ا�صتقرارًا.  واأكثرها  تقلبًا  الكلي  الطلب  ُمكونات  اأقل  الخا�س  اال�صتهالك  نمو 
االقت�صادي من جانب الطلب الكلي في بع�س الدول العربية الم�صتوردة للنفط، ويتبّين اأن ُمعدالت نمو اال�صتهالك تفوق اأو 
تتماثل مع نمو الناتج المحلي االإجمالي في كل دول المجموعة با�صتثناء جزر القمر وموريتانيا. وتتقارب قيم ُمعدالت نمو 
الناتج مع نمو اال�صتهالك الخا�س اأو تكاد تماثلها في م�صر، على �صبيل المثال، اإذا اخذنا في االعتبار عامل تقريب قيم 

النمو المعطاة لمنزلة ع�صرية واحدة )بمعدل 4.0 % للنمو االقت�صادي في مقابل 3.8 % لنمو اال�صتهالك(. 

وب�صفة عامة يتبين من نتائج هذا التحليل اأن النمو االقت�صادي في الدول العربية في الفترة 2010-2019 كان مدفوعًا 

يرافقه  ما  ب�صبب  الالحقة  الفترات  في  لل�صعف  عر�صة  النمو  هذا  يجعل  مما  الخا�س  اال�صتهالك  نمو  بمحرك  اأ�صا�صًا 

اقت�صادي غير م�صتدامة وعر�صة  نمو  بم�صتويات  الجائحة  فترة  العربية تدخل  الدول  ويجعل  اقت�صادية،  من اختالالت 

للتداعيات الكبيرة لهذه الجائحة. 

ويثير الدور ال�صابق ذكره لنمو اال�صتهالك لمحرك للنمو االقت�صادي في عدد من البلدان العربية خالل هذه الفترة 
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5.1 هل ل يزال النمو القت�صادي في الدول العربية يعتمد على م�صاهمة عوامل الإنتاج التقليدية؟
الناتج المحلي االإجمالي خالل  اإجمالي تعوي�صات راأ�س المال والعمالة كن�صبة من  ال�صكل رقم 12.1 ح�صة  ُيو�صح   
الفترة 2010-2019. ويتبين ارتفاع ح�صة تعوي�صات راأ�س المال في الدول الم�صدرة للنفط مقارنة بالم�صتوردة له، حيث 
�صجلت االأولى ن�صبة 67 % بينما �صجلت االأخيرة 56 %. وفي المقابل بلغت ح�صة اإجمالي تعوي�صات العمالة كن�صبة من 
الناتج المحلي االإجمالي ن�صبة 44 % في الدول الم�صتوردة و33 % في الدول الم�صدرة للنفط. وت�صير هذه الن�صب اإلى 
ارتفاع اأهمية راأ�س المال في الدول الم�صدرة للنفط مقارنة بالدول االأخرى والعك�س �صحيح، وفي المقابل تلعب ح�صة 
العمالة دورًا اأكبر في الدول الم�صتوردة للنفط. وفي هذا الف�صل من التقرير �صيتم تحليل م�صادر النمو االقت�صادي في 
)The Conference Board – TED )Total Economy Databases الدول العربية وفقًا لقاعدة بيانات ))
.)TED اأنظر الملحق رقم 3.1 حول م�صادر ومناهج احت�صاب متغيرات م�صادر النمو االقت�صادي وفقًا لقاعدة بيانات(

النمو  فترات  تمّيز  التي  ال�صمات  اأبرز  الكلي، ف�صاًل عن معرفة  االقت�صاد  االأخرى على  باآثاره  يتعلق  فيما  عدة تحديات 

التي يقودها اال�صتهالك الخا�س ومدى توفر �صمانات اأ�ص�س النمو الم�صتدام في هذا النمط التنموي. على �صبيل المثال 

ا�صتقرارًا من عنا�صر الطلب االأخرى ب�صبب ظاهرة تجان�س اال�صتهالك  اأكثر  الغربية  الدول  يبقى نمط اال�صتهالك في 

االأ�صواق  من  واالقترا�س  االإقرا�س  عمليات  خالل  من  االنهيار  من  تمنعه  والتي   )Consumption smoothing (

المالية والنظام الم�صرفي. وال تتوفر هذه الظاهرة في الدول العربية، بل يعتمد اال�صتهالك على عوامل متاأرجحة مثل 

تحويالت المغتربين في الدول غير النفطية.  وعادًة ما يتباطاأ نمو الناتج المحلي االإجمالي خالل فترات النمو الذي يقوده 

اال�صتهالك ويكون اال�صتثمار و�صافي ال�صادرات �صعيًفا في ذلك الوقت. عالوة على ذلك، تميل التو�صعات التي يقودها 

اال�صتهالك اإلى اإحداث نمو اأ�صعف، مما يوؤكد على تحفيز اال�صتثمار ك�صرط م�صبق للنمو الم�صتدام.
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وُيمّكن تحليل تطّور االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج من معرفة ما اإذا ح�صل تح�ّصن نوعي في النمو االقت�صادي اأم ال. 

ويت�صح من خالل ال�صكل رقم 14.1 المتعلق بمتو�صط معدالت نمو االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج في الدول العربية اأنها 

كانت �صالبة. وي�صير ذلك اإلى تراجع نوعي في النمو االقت�صادي واإلى عدم كفاءة ا�صتخدام الموارد االإنتاجية المتاحة 

ال�صكل رقم 15.1 على  الجائحة. ويو�صح  النمو االقت�صادي خالل فترة  اأداء  �صلبًا على  الفترة، مما ينعك�س  خالل هذه 

�صبيل المثال معدالت نمو االإنتاجية لعوامل االإنتاج في الدول العربية الم�صدرة للنفط ويوؤكد على �صعف نمو هذا العن�صر 

االإنتاجي المهم. 

ويو�صح ال�صكل رقم 13.1 معدالت نمو عوامل االإنتاج وقد تم تق�صيم نمو العمالة اإلى معدالت نمو كمي ونوعي. ويت�صح 

ارتفاع معدالت نمو راأ�س المال في الدول العربية الم�صدرة والم�صتوردة للنفط، حيث بلغت هذه الن�صبة 5.3 % و3.1 % 

على التوالي خالل الفترة 2010-2019. يليها في االأهمية النمو الكمي للعمالة بن�صبة 3.2 % في الدول النفطية و1.7 % 

في الدول غير النفطية، بينما بلغت معدالت النمو النوعي للعمالة 0.7 % و0.8 % على التوالي. وت�صير هذه االإح�صائيات 

في  �صائدة  كانت  التي  التقليدية  االإنتاج  عوامل  اأنماط  على  يعتمد  زال  ما  العربية  الدول  في  االقت�صادي  النمو  اأن  اإلى 

الأ�صعار  الكبير  والتغّير  العالمي  االقت�صاد  هزات  مثل  الخارجية  ال�صدمات  لنف�س  عر�صة  يجعله  مما  ال�صابقة،  الحقب 

النفط واأ�صعار الغذاء. وقد جاءت جائحة كورونا لت�صع قيودًا كبيرة على حركة عوامل االإنتاج خ�صو�صًا حركة العمالة. 

وبرزت اأهمية دور التقنيات الجديدة مثل العمل عن ُبعد والتعليم وال�صحة واال�صتهالك عن ُبعد، والذي يوؤّكد على اأهمية 

دور النمو النوعي للعمالة في تحريك النمو االقت�صادي في الدول العربية خالل فترة الجائحة.

الف�صل االأول: م�صار النمو االقت�صادي قبل جائحة كوفيد- 19: املميزات واخل�صائ�س
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 ويعر�س الجدول رقم 2.1 م�صاهمات م�صادر النمو االقت�صادي في الدول العربية خالل الفترة 2010-2019، ويتبين 

اإلى  اأ�صا�صًا بنمو راأ�س المال. ويرجع �صعف م�صاهمة عن�صر العمالة في هذا النمو  باأن النمو االقت�صادي كان مدفوعًا 

�صوق  متطلبات  مع  التعليم  مخرجات  مواءمة  وعدم  العمل  �صوق  مرونة  و�صعف  الب�صري  المال  راأ�س  م�صتوى  انخفا�س 

الت�صغيل.  )اأنظر تقرير التنمية العربية الثاني ال�صادر عام 2015 بعنوان »االإدارة االقت�صادية واالجتماعية للنمو ال�صامل 

الت�صغيلي« والذي يعر�س بتف�صيل اأ�صباب ومقت�صيات هذا النمط التنموي(.
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6.1 النمو القت�صادي في الدول العربية ودور النماذج التنموية
االقت�صادية  التنمية  م�صتويات  اختالف  من  بالرغم  باأنه  وا�صتنتاجات،  تحليل  من  �صبق  لما  ا�صتنادًا  اإذًا،  يتبين 

واالجتماعية في الدول العربية فاإنها واجهت، وال زالت، مجموعة من التحديات التنموية وقيودًا واختناقات هيكلية 

المنطقة  النمو االقت�صادي في  ويبّين تحليل م�صار  ا�صتدامته.  النمو و�صعوبة  اأ�صا�صًا في �صعف معّدالت  تتمّثل  والتي 

ت�صهر  التي  الموؤ�ص�صات  اأهّمها  من  والتي  النطاق  هذا  في  االأ�صا�صية  العوامل  بع�س  تلعبه  الذي  المهم  الدور  العربية 

من  بالتالي  عنها  يتمخ�س  وما  عليها  تعتمد  التي  التخطيط  ونوعية  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  عملية  على 

االقت�صادي. النمو  على  مبا�صرة  وغير  مبا�صرة  بطريقة  توؤثر  واإ�صالحات  �صيا�صات 

الدول  من  العديد  عرفتها  التي  الموؤ�ص�صية  والترتيبات  التنموية  النماذج  تجارب  تحليل  خالل  من  ويت�صح 

من  مختلفة  نماذج  عنها  انبثق  والتي  التنموي  التخطيط  مجال  في  اأ�صاليب  عدة  ا�صتخدام  اإلى  لجوئها  العربية 

في  اأ�صا�صيًا  دورًا  تلعب  والتي  واالجتماعية  االقت�صادية  المجاالت  مختلف  في  وال�صيا�صات  والتدابير  االإ�صالحات 

االلزامي  المركزي  التخطيط  نظام  الدول  بع�س  فيه  اختارت  الذي  الوقت  ففي  النمو.  وم�صارات  اتجاهات  تحديد 

التاأ�صيري  النظام  اأ�صلوب  اأخرى  بلدان  لت  ف�صّ التوجيهي،  التخطيط  في  رئي�صيًا  دورًا  العام  القطاع  يمنح  والذي 

العام  القطاع  يرّكز  حين  في  االقت�صادية  المنظومة  في  وهام  كبير  دور  لعب  من  الخا�س  القطاع  ُيمّكن  وال��ذي 

االقت�صادية  التنموية  �صيا�صاتها  بتنفيذ  اأخرى  دول  قامت  الوقت،  ذات  في  والتوجيهي.  التنظيمي  الجانب  على 

والمدى  تحقيقها  وكيفية  التنموية  االأهداف  فيها  تر�صم  وملزمة  محّددة  خطط  على  االعتماد  بدون  واالجتماعية 

 .)2015 للتخطيط،  العربي  )المعهد  لذلك  �س  المخ�صّ الزمني 

التمييز،  فيمكن   ... والعراق  ليبيا  مثل  االإل��زام��ي،  المركزي  التخطيط  اتبعت  التي  العربية  للدول  بالن�صبة 

االقت�صادية  االأن�صطة  على  العام  القطاع  وهيمنة  واحتكار  اال�صتراكي  بالتوجه  ُعرفت  التي  البلدان  بين  جهة،  من 

القطاع  وتهمي�س  العام  القطاع  ا�صتثمارات  لتمويل  الحكومي  الم�صرفي  القطاع  على  واالعتماد  االأ�صعار  ومراقبة 

القطاع  مّكنت  االقت�صاد،  وبناء  الواردات  اإحالل  �صيا�صات  تنفيذ  اإطار  في  التي،  الدول  اأخرى  جهة  ومن  الخا�س، 

ب�صكل كبير مع  الحكومات  االأن�صطة االقت�صادية وو�صع نظام حمائي تتدخل فيه  العام من لعب دور ريادي واحتكار 

ا�صتراتيجية  تعتبرها  والتي  الدولة  تحتكرها  التي  تلك  غير  قطاعات  في  لكن  باال�صتثمار  الخا�س  للقطاع  ال�صماح 

االأحيان  بع�س  في  مهم  نمو  تحقيق  من  النموذج  هذا  تمّكن  وقد  والبحري.  الجوي  والنقل  والطاقة  كالمناجم 

الدول من  تتمّكن هذه  لم  االأولية. مع ذلك،  المواد  اأ�صعار  وارتفاع  المتاحة  للموارد  الكبير  الحجم  خ�صو�صًا بف�صل 
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اإلى تال�صي وتذبذب النمو االقت�صادي وتفاقم االختالالت  اأّدى  اال�صتمرار في هذا النهج نظرًا لعدم ا�صتدامته مما 

وما  للدول  االأيديولوجي  التوجه  في  التغيرات  تالزم  اإلى  باالإ�صافة  والخارجية،  الداخلية  االقت�صادية  وال�صغوط 

االقت�صادية.  الليبرالية  من  مزيد  تجاه  التنموي  النمط  في  تحّول  من  تبعه 

فقد   ،... والمغرب  وتون�س  االأردن  مثل  المركزي،  غير  التوجيهي  التنموي  التخطيط  اتبعت  التي  الدول  في  اأما 

تنفيذ  مع  االقت�صاد  في  الخا�س  للقطاع  مهم  دور  واإ�صناد  ال�صوق  اقت�صاد  على  قائمة  تخطيطية  منظومة  و�صعت 

النمو.  عملية  في  كبير  ب�صكل  الم�صاهمة  على  وت�صجيعه  الخا�س  القطاع  لتوجيه  العام  القطاع  من  عامة  �صيا�صات 

نموذج  تحقيق  على  التركيز  من  التخطيط  منظومة  تحّولت  اأي�صا،  االقت�صادي  النمو  م�صتويات  تح�صين  وبهدف 

خالل  من  المحلي  ال�صوق  على  وتركيزها  الوطنية  ال�صناعات  وتطوير  الواردات  اإحالل  على  قائم  اقت�صادي  نمو 

القدرة  ورفع  ال�صادرات  وترويج  االقت�صادي  التنويع  اإلى  ال�صرف  اأ�صعار  ومراقبة  الجمركية  القيود  ورفع  الحماية 

التجارة  منظمة  اإلى  االن�صمام  خالل  من  �صواء  العالمية  االأ�صواق  في  واالندماج  واالنفتاح  لالقت�صاد  التناف�صية 

العالمية اأو عبر توقيع اتفاقيات ال�صراكة االأورو-متو�صطية واإن�صاء مناطق تجارة حرة. وبما اأن الدول التي اختارت 

القطاعات  بع�س  على  رّك��زت  فقد  والغاز  كالنفط  مهمة  طبيعية  م��وارد  اإل��ى  ع��ادة  تفتقر  التنموي  النموذج  هذا 

بالخارج  المقيمين  المواطنين  تحويالت  على  االعتماد  مع  الخفيفة  ال�صناعات  وبع�س  وال�صياحة  كالزراعة 

والتنمية. النمو  لتمويل  الخارجي  واالقترا�س 

وبالرغم من تح�صن في ن�صبة النمو وارتفاع الدخل الذي �صهدته العديد من هذه الدول اإاّل اأن النموذج التنموي 

تمكنه  وعدم  التاأ�صيري  التخطيط  ل�صعف  نظرا  وذلك  م�صتدامة  عالية  نمو  معدالت  تحقيق  من  يتمّكن  لم  ال�صائد 

كالتمويل  ذلك  في  المعوقات  بع�س  �صاهمت  وقد  المحلي.  الم�صتوى  على  بلد  كل  في  للتفاوتات  حلول  اإيجاد  من 

ال�صياحة  عائدات  على  الخارجية،  القرو�س  اإلى  اإ�صافة  البلدان،  هذه  اأغلبية  تعتمد  حيث  الموارد  قلة  عن  الناتج 

بالتذبذب  تت�صم  موارد  باأنها  الواقع  اأفرز  والتي  االأجنبية  واال�صتثمارات  بالخارج  العاملين  المواطنين  وتحويالت 

االقت�صادي. النمو  وتيرة  على  مبا�صر  ب�صكل  يوؤثر  مما  اال�صتقرار  وعدم 

في  محوريًا  دورًا  لعب  التاأ�صيري  التنموي  التخطيط  اأن  من  وبالّرغم  الخليجي،  التعاون  مجل�س  دول  في  اأما 

ب�صكل كبير في  ت�صاهم  والتي  المتراكمة  النفطية  الفوائ�س  البلدان في ظل وجود موارد مالية مهمة من  تنمية هذه 

اإاّل اأن تنفيذ �صيا�صات تعطي االأولوية لالإنفاق الجاري، خ�صو�صًا دعم المواد الغذائية  ت�صريع وتيرة النمو والتنمية، 

التنويع  �صيا�صات  نتائج  ومحدودية  المواطنين،  اأغلب  ي�صتقطب  والذي  الحكومي  القطاع  في  االأجور  ورفع  والطاقة 
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التحويلية  ال�صناعات  وتهمي�س  اال�صتخراجية  ال�صناعات  على  الكبير  واعتمادها  ال��دول  بع�س  في  االقت�صادي 

اإلى  بالنظر  وم�صتدامة  مرتفعة  اقت�صادية  نمو  معدالت  تحقيق  من  البلدان  هذه  اأغلب  تمّكن  عدم  في  كلها  �صاهمت 

مهمة.  طبيعية  وموارد  اإمكانيات  من  عليه  تتوفر  ما 

الب�صرية  الموارد  وكثيفة  كبيرة  مالية  موارد  تمتلك  ال  التي  العربية خ�صو�صًا  الدول  اأغلب  تحتاج  وب�صفة عامة، 

اإلى اإعادة النظر في نماذج النمو المتبعة نظرا ل�صّدة التحديات التنموية التي تواجها هذه الدول حاليا وم�صتقبال. 

اتباع نموذج  اأما في الدول العربية النفطية خ�صو�صًا الخليجية فاإن تحقيق معدالت نمو مرتفعة وم�صتدامة يقت�صي 

القطاع  وت�صجيع  المالية،  اال�صتدامة  وتحقيق  االقت�صادي،  التنويع  عبر  جديدة  نمو  م�صادر  على  ُيرّكز  تنموي 

اإدارة  على  ق��ادرة  موؤ�ص�صات  توفير  اأي�صًا  يتطّلب  كما  االقت�صادي؛  الن�صاط  في  الفعالة  الم�صاركة  على  الخا�س 

اإر�صاء  االأهداف من خالل  علمية ت حقق  تخطيطية  عملية  على  قائمة  القرارات  فيها  تكون  ب�صكل  التنموية  العملية 

�ُصوء  عن  الناجمة  والقيود  التكلفة  وخف�س  وال�صفافية،  والمحا�صبة  الم�صاءلة  خا�صة  الر�صيدة  الحوكمة  قواعد 

والتنظيم.  االإدارة 

مختلف  في  العربية  ال��دول  جل  بها  قامت  التي  الكبيرة  واالإ�صالحات  المجهودات  من  بالّرغم  ع��ام،  ب�صكل 

اأهداف  مختلف  تحقيق  من  تمّكنها  وم�صتدامة  كبيرة  نمو  معدالت  تحقيق  من  تتمّكن  لم  ذلك  مع  اأنها  اإاّل  المجاالت 

وتداعياتها  ثم جاءت جائحة كوفيد-19  والمتقدمة.  النا�صئة  الدول  بركب  وتلتحق  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية 

من  لتزيد  العالم  بلدان  على  فر�صتها  التي  العديدة  والقيود  االإج��راءات  ب�صبب  الم�صبوقة  وغير  الكبيرة  ال�صلبية 

حجم  من  بالتالي  وترفع  مرتفعة،  مديونية  اأغلبها  ت�صهد  والتي  العربية،  للدول  بالن�صبة  ال�صغوطات  وحجم  ن�صبة 

وحّدتها.  التحديات 

ومدى  العربية  االقت�صادات  على  الجائحة  هذه  وقع  حول  ت�صاوؤالت  عدة  االإط��ار  هذا  في  االأزم��ة  هذه  وتطرح 

على  وقدرتها  ا�صتعدادها  ومدى  والنا�صئة  النامية  ال��دول  خا�صة  العالم  دول  بباقي  مقارنة  النمو  على  تاأثيرها 

االأكثر  والخدمية  ال�صلعية  االإنتاجية  القطاعات  اأبرز  حول  ت�صاوؤالت  تطرح  كما  االأزم��ات.  من  النوع  هذا  مواجهة 

االجتماعية  القطاعات  من  العديد  على  �صلبية  وتداعيات  تبعات  لها  كانت  بدورها  والتي  االأزمة  هذه  من  ت�صّررًا 

كالت�صغيل واالأمن الغذائي والدوائي، اإ�صافة اإلى بع�س القطاعات التي قد تكون ا�صتفادت من هذه االأزمة، ك�صناعة 

فر�صًا  تمثل  قد  والتي  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  وتطبيقات  المعلومات  وتكنولوجيا  والرقمنة  وال�صيدلة  االأدوية 

للنمو. جديدة  كمحركات  ا�صتغاللها  اأُح�صن  ما  اإذا  الم�صتقبل  في  العربية  للدول  حقيقية 
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اأظهر تحليل النمو االقت�صادي في المنطقة العربية خالل الفترة 2010-2019 التي �صبقت ظهور الجائحة مجموعة 
من المالحظات االأ�صا�صية:

اأواًل، بلغ في المتو�صط نحو 3 % باالأ�صعار الحقيقية، اأي حوالي نف�س متو�صط النمو العالمي، اإاّل اأنه يبقى مع ذلك اأقل 
بكثير مقارنة بعدة جهات وبلدان خ�صو�صًا في �صرق وجنوب اآ�صيا. 

ثانيًا، يوجد تباين وا�صح بين مختلف بلدان المنطقة العربية حيث �صاهمت الدول النفطية ب�صكل كبير في تح�ّصن 
النمو االقت�صادي في المنطقة خ�صو�صًا بين عامي 2010 و2014 نتيجة للطفرة الكبيرة الأ�صعار النفط خالل هذه الفترة. 
في المقابل، اأّدت اال�صطرابات وعدم اال�صتقرار ال�صيا�صي اأو االأمني اأو االقت�صادي في بع�س البلدان، كلبنان وال�صودان 

وليبيا و�صوريا واليمن، اإلى تراجع وا�صح لمعدالت نموها االقت�صادي.

نظيره  كبير  ب�صكل  ُمتجاوزًا  التذبذب  ُم�صتوى  وارتفاع  العربية  المنطقة  في  االقت�صادي  النمو  ا�صتقرار  ثالثًا، عدم 
في العديد من البلدان النامية والنا�صئة. ويعود ذلك اأ�صا�صًا اإلى االعتماد الكبير على بع�س القطاعات التي تتميز عادة 
بتقّلبات وعدم ا�صتقرار على ُم�صتوى اأن�صطتها االقت�صادية كالزراعة والذي يرتبط مردودها في كثير من الدول العربية 
على االأمطار والتي تتميز بعدم االنتظام. كما تعتمد ال�صياحة ب�صكل كبير على الطلب الخارجي )ال�صياح االأجانب( والذي 
الدول  في  باال�صتقرار  اأخرى،  ومن جهة  ال�صياح  الدول م�صدر  في  االقت�صادي  النمو  بم�صتوى  يرتبط، من جهة،  بدوره 
ال�صياحية. اأما قطاع النفط فيرتبط ن�صاطه باأ�صعار هذا المورد على الم�صتوى الدولي والتي اأ�صبحت تتاأثر، اإ�صافة اإلى 
العر�س والطلب، بمتغيرات اأخرى �صيا�صية اأو اأمنية اأو �صحية كما هو الحال على �صبيل المثال بعد ظهور جائحة كوفيد-19 

والتي كانت �صببًا رئي�صيًا في االنخفا�س الكبير الأ�صعار النفط.

رابعًا، تباين في م�صاهمة القطاعات االإنتاجية حيث ُي�صّجل �صعف ُم�صاهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي االإجمالي 
للدول العربية )اأقل من 6 % في المتو�صط( مما يوؤثر �صلبًا على االأمن الغذائي في المنطقة العربية وعلى قدرتها على 
مواجهة تداعيات االأزمات ال�صحية واالإن�صانية التي تت�صبب في قطع �صال�صل االإمداد والتوريد. وتعود اأ�صباب �صعف هذه 
م�صاهمة الزراعة اإلى تهمي�س هذا القطاع في عدة دول مقارنة بال�صناعة والخدمات، و�صعف اإنتاجيته والتي تعود، اإ�صافة 
اإلى التراجع الم�صتمر  اأغلب الدول العربية،  اإلى الطبيعية الجغرافية والظروف المناخية غير المالئمة التي تتميز بها 
للعمالة الزراعية و�صعف حجم تمويل وتاأمين اال�صتثمارات الزراعية. اأما ال�صناعة فت�صاهم بحوالي 40 % في المتو�صط 
من الناتج المحلي االإجمالي العربي مع م�صاهمة كبيرة لل�صناعات اال�صتخراجية، مما يوؤثر على عدم ا�صتقرار معدالت 
النمو وديمومتها ب�صبب ارتباط هذه القطاعات بال�صوق العالمي والظروف الجيو�صيا�صية. اأما ال�صناعات التحويلية فتبقى 
% من  % من الناتج المحلي االإجمالي واأقل من 20 % من ال�صادرات العربية واأقل من 2  م�صاهمتها �صعيفة )نحو 10 
اإجمالي ال�صناعات التحويلية العالمية( على الرغم من جهود الت�صنيع التي تبنتها العديد من الدول على مدار عقود 

7.1 خال�صة الف�صل الأول
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والتي لم تتمّكن لحد االآن من اإحداث تلك النقلة النوعية التي ُتمّكن هذه ال�صناعات من تغطية احتياجات ال�صوق المحلي 
واإحالل الواردات وتح�صين تناف�صية ال�صادرات العربية. اأما قطاع الخدمات، في�صاهم ب�صكل كبير في العديد من الدول 
والخدمات  وال�صياحة  والمطاعم  والتجزئة  الجملة  القطاعات كتجارة  بع�س  نفطية وخ�صو�صًا في  نفطية وغير  العربية 

الم�صرفية والتاأمين والو�صاطة المالية والخدمات العقارية، والنقل، والموا�صالت، واالت�صاالت.

بعد ا�صتعرا�س لهذه الخ�صائ�س التي مّيزت النمو االقت�صادي في البلدان العربية قبل ظهور الجائحة ُيطرح �صوؤال 
حول مدى م�صاهمة الطلب الكلي في هذا النمو وب�صفة عامة معرفة دور محركات النمو االقت�صادي والذي من �صاأنه اأن 
يمّكن، من جهة، من فهم نمط ونوعية هذا النمو و، من جهة اأخرى، تحديد م�صاره خالل فترة الجائحة وما يترتب عليه 

من �صرعة التعافي من تداعياتها، ف�صاًل عن تحدياتها في المدى المتو�صط والطويل. 

الكبير »لال�صتهالك  الدور  الفترة 2019-2010  العربية خالل  المنطقة  االقت�صادي في  النمو  بّين تحليل تطّور  وقد 
الدول  المتو�صط في  % في  اإلى 73.7  لت�صل  لترتفع قيمته  االإجمالي،  المحلي  الناتج  باأكثر من  ي�صاهم  والذي  الخا�س« 
الم�صدرة  ال��دول  في  ن�صبته  وتتقارب   )%  26.5( الثابت«  الراأ�صمالي  »التكوين  االأهمية  في  ويليه  للنفط.  الم�صتوردة 
والم�صتوردة للنفط. وعلى الرغم من تزايد ظاهرة النمو االقت�صادي الذي يقوده اال�صتهالك الخا�س عالميًا في االآونة 
االأخيرة اإاّل اأن معدالت النمو في الناتج المحلي االإجمالي المدفوعة باال�صتهالك الخا�س في الدول العربية تت�صم بال�صعف 
زيادة  عن  الناجمة  االقت�صادية  االختالالت  تراكم  ب�صبب  االأخرى  الكلي  الطلب  بمكونات  المدفوعة  بالزيادات  مقارنة 
اال�صتهالك بمرور الوقت، كارتفاع المديونية العامة وخدمة الدين، والذي يجعل االقت�صادات العربية تدخل فترة الجائحة 

بم�صتويات نمو غير م�صتدامة وعر�صة للتداعيات ال�صلبية الكبيرة للجائحة.

تجدر االإ�صارة اإلى اأن متو�صط نمو اال�صتهالك الخا�س قد فاق متو�صط نمو الناتج المحلي االإجمالي �صواء في الدول 
العربية مجتمعة اأو في المجموعات النفطية وغير النفطية، مما يوؤكد على الدور المهم الذي لعبه اال�صتهالك الخا�س في 
دفع النمو االقت�صادي في هذه الدول. وفي المقابل، فاق معدل النمو االقت�صادي معدالت نمو التكوين الراأ�صمالي الثابت، 
واالنفاق الحكومي، و�صافي ال�صادرات خالل نف�س الفترة. وُيفتر�س بناًء على هذه النتائج توجيه ال�صيا�صة االقت�صادية 
للتكوين  االأولوية  اإعطاء  مع  الم�صتدام  النمو  لمتطلبات  وفقًا  دولة  كل  في  الكلي  الطلب  عنا�صر  بين  التوازن  اإعادة  اإلى 

الراأ�صمالي لقيادة النمو االقت�صادي.

في  المال  راأ���س  تعوي�صات  ح�صة  ارتفاع  فيالحظ  االقت�صادي  النمو  في  ودوره��ا  االإنتاج  عوامل  يخ�س  فيما 

الفترة  خالل   )%  56( له  الم�صتوردة  بالدول  مقارنة  االإجمالي(  المحلي  الناتج  من   %  67( للنفط  الم�صدرة  الدول 

الدول  في  االإجمالي  المحلي  الناتج  من   %  44 العمالة  تعوي�صات  اإجمالي  ح�صة  بلغت  المقابل  وفي   .2019-2010

في  المال  راأ���س  اأهمية  اإلى  ذلك  وي�صير  الفترة.  نف�س  خالل  للنفط  الم�صدرة  ال��دول  في   %  33 مقابل  الم�صتوردة 

اأكبر  دورًا  العمالة  ح�صة  تلعب  المقابل،  وفي  �صحيح.  والعك�س  له  الم�صتوردة  بالدول  مقارنة  للنفط  الم�صدرة  الدول 
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هذه  بلغت  حيث  للنفط  الم�صدرة  العربية  الدول  في  المال  راأ�س  نمو  معدالت  وارتفعت  للنفط.  الم�صتوردة  الدول  في 

الكمي  النمو  االأهمية  في  يليها  الفترة.  هذه  خالل  له  الم�صتوردة  الدول  في   %  3.1 بن�صبة  مقارنة   ،%  5.3 الن�صبة 

النوعي  النمو  معدالت  بلغت  بينما  للنفط،  الم�صتوردة  الدول  في   % و1.7  النفطية  الدول  في   %  3.2 بن�صبة  للعمالة 

العربية  الدول  االقت�صادي في  النمو  العمالة في  التوالي. ويرجع �صعف م�صاهمة عن�صر  % على  و0.8   % للعمالة 0.7 

مع  التعليم  مخرجات  مواءمة  وعدم  العمل  �صوق  مرونة  عدم  واإ�صكاليات  الب�صري  المال  راأ�س  م�صتوى  انخفا�س  اإلى 

قيمة  االإنتاج  لعوامل  الكلية  نتاجية  االإ نمو  معدالت  متو�صط  �صّجل  خ��ر،  اآ جانب  من  العمل.  �صوق  متطلبات 

�صالبة في الدول العربية خالل نف�س الفترة والذي يعك�س تراجعًا نوعيًا في النمو االقت�صادي وفي كفاءة ا�صتخدام الموارد 
االإنتاجية المتاحة. 

ب�صفة عامة، اأظهر هذا الف�صل تباينات وا�صحة بين الدول العربية في خ�صائ�س نموها االقت�صادي والتي تجعله 
لة غير م�صتدام. كما اأ�صار اإلى اأن النمو االقت�صادي في هذه الدول ما زال يعتمد على اأنماط عوامل االإنتاج  في المح�صّ
االقت�صاد  مثل هزات  الخارجية  ال�صدمات  لنف�س  يجعله عر�صة  ال�صابقة، مما  الحقب  في  �صائدة  كانت  التي  التقليدية 
�صاكلة  على  عنيفة  اأخرى  �صدمات  اأو  الغذائية،  المواد  واأ�صعار  العالمية  النفط  اأ�صعار  في  الكبيرة  والتغيرات  العالمي، 

جائحة كوفيد- 19.
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  ك�صف الف�صل ال�صابق عن مجموعة من الخ�صائ�س التي مّيزت الدول العربية على م�صتوى نموها االقت�صادي، والتي 

اأظهرت عدة نقاط �صعف كانت وراء عدم تحقيق جل البلدان العربية م�صتويات نمو كبيرة وم�صتدامة تمّكنها من الم�صاهمة 

في تح�صين التنمية االقت�صادية واالجتماعية وااللتحاق بركب البلدان النا�صئة والمتقدمة. وفي ظل هذه الو�صعية جاءت 

جائحة كوفيد-19 بتداعياتها ال�صلبية على مختلف االقت�صادات العالمية بما فيها الدول العربية لُت�صّكل عبئًا ثقياًل اآخر 

ين�صاف اإلى ال�صعوبات التي تعتر�س هذه البلدان لتحقيق م�صتويات ونتائج اأف�صل على الم�صتوى االقت�صادي واالجتماعي. 

في هذا االإطار، يتناول هذا الف�صل تداعيات هذه الجائحة على الدول العربية ونموها االقت�صادي مقارنة بمناطق 

االإنتاجية  القطاعات  اأبرز  و�صعية  على  ال�صوء  ي�صلط  كما  والنا�صئة.  النامية  الدول  خ�صو�صًا  العالم  من  اأخرى  وبلدان 

من  العديد  على  �صلبي  وتاأثير  تبعات  لها  كانت  بدورها  والتي  االأزم��ة،  هذه  من  ت�صّررًا  االأكثر  �صواء  والخدمية  ال�صلعية 

وعرفت  الجائحة  هذه  من  كبير  ب�صكل  ا�صتفادت  التي  اأو  والدوائي،  الغذائي  واالأم��ن  كالت�صغيل  االجتماعية  القطاعات 

ال�صناعية  الثورة  وتطبيقات  واالت�صاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  والرقمنة  وال�صيدلة  االأدوية  تحّوالت مهمة، ك�صناعة 

الرابعة، والتي قد تمثل فر�صًا حقيقية للدول العربية في الم�صتقبل اإذا ما اأُح�صن ا�صتغاللها كمحركات جديدة للنمو. 

1.2 تداعيات الجائحة على م�صار النمو في الدول العربية مقارنًة بالعالم
ظهرت جائحة »كوفيد19-« مع نهاية عام 2019 واأّدت اإلى عمليات اإغالق غير م�صبوقة في جميع اأرجاء العالم لتفادي 
المختلفة  والتجارية  ال�صناعية  لالأن�صطة  كبير  تراجع  حدوث  ذلك  عن  نتج  وقد  الأخرى.  دولة  من  الفيرو�س  تنّقل 
االقت�صاد  على  كبير  اأثر  التطورات  لهذه  كان  وقد  العالمية.  التوريد  و�صال�صل  ال�صياحي  والن�صاط  النقل  وحركة 
النقد  �صندوق  ح�صب  بلوغه،  بعد  حيث  الما�صي  القرن  من  الثالثينيات  في  الكبير  الك�صاد  منذ  ي�صهده  لم  العالمي 
بلغت  �صلبية  قيمة  لي�صّجل  كبير  ب�صكل  تراجع  فقد   ،2019 عام  في  المتو�صط  في   %  2.8 بنحو  نمو  معّدل  الدولي، 
اأكتوبر 2019  اآفاق االقت�صاد العالمي ل�صهر  % كما كان متوّقعًا �صابقًا في تقرير  %- في عام 2020 عو�س 3.4   3.1
يونيو  ل�صهر  العالمية  االقت�صادية  االآفاق  حول  تقريره  في  يتوقع  كان  والذي  الدولي  البنك  اأما   .)IMF، 2022(
 Worldbank، (  %  2.7 حوالي  في   )2019 عام  )مثل   2020 عام  في  العالمي  النمو  معّدل  ا�صتقرار   2019

.)Worldbank، 2022( -%  3.3 اإلى  التوّقع  2019(، فقد خّف�س هذا 

جنبية  االأ اال�صتثمارات  في  م�صبوق  غير  بتراجع  م�صحوبًا  العالمي  االقت�صاد  نمو  في  التراجع  وكان 
لل�صلع  العالمية  التجارة  حجم  في  وانخفا�س   ،2019 بعام  مقارنة   2020 عام  في   %  35 بمقدار  المبا�صرة 
االحترازي  االإغالق  فر�س  بعد  كبير  ب�صكل  ثرت  تاأ والتي  الخدمات  تجارة  خ�صو�صًا   %  8 بنحو  والخدمات 
يعانون  الذين  عدد  وزاد  الفقر  معدالت  ارتفعت  كما   .)2022 الدين،  )محيي  الحدود  عبر  ال�صفر  وقيود 

ذلك  في  �صاهم  وقد  الم�صتمر.  االنخفا�س  من  عقدين  بعد  مرة  الأول  ن�صمة  مليون   100 بنحو  المدقع  الفقر  من 

 2022
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االرتفاع الكبير لن�صبة البطالة. في هذا االإطار، وخالفًا لما هو معهود عند ح�صول ركود اقت�صادي، اأظهرت الجائحة عدم ا�صتجابة 

القطاع غير الر�صمي ال�صتيعاب العمالة التي فقدت وظائفها من جّراء هذه الجائحة وذلك ب�صبب االإغالق الكامل اأو الجزئي لالأن�صطة 

االقت�صادية، مما حال دون قيام هذا القطاع بتوفير فر�س عمل لفاقدي الوظائف في القطاع الر�صمي. 

من جانب اآخر، �صاهمت الجائحة في ارتفاع م�صتويات المديونية العالمية من جّراء التدابير واالإجراءات اال�صتثنائية التي تبنتها 

الدول والتي تطلبت زيادة كبيرة في االنفاق، لت�صل اإلى حوالي 303 تريليون دوالر بنهاية عام 2021 وتمثل نحو 351 % من الناتج 

عاما  في خم�صين  ت�صجيله  تم  م�صتوى  اأعلى  الدولي  البنك  وهو ح�صب  الحكومية  االإي��رادات  من   % و250  العالمي  االإجمالي  المحلي 

)�صندوق النقد العربي، 2022(. هذا االرتفاع في م�صتويات المديونية العالمية اإ�صافة اإلى تباطوؤ معدالت النمو االقت�صادي وارتفاع 

والعربية خ�صو�صًا  النامية  للدول  بالن�صبة  الديون خا�صة  �صداد  التخلف عن  اإلى  يوؤّدي  قد  المالية  االأو�صاع  وتقييد  الت�صخم  معدالت 

منخف�صة الدخل والتي لجاأت اإلى االقترا�س ب�صكل كبير لتمويل االنفاق اال�صتثنائي التي ت�صببت فيه الجائحة.

ومع ارتفاع ن�صب التطعيم على م�صتوى العالم والتخفيف من القيود االحترازية وبداية عودة الن�صاط االقت�صادي التدريجي للعديد 

من االقت�صادات، بداأ الن�صاط االقت�صادي العالمي في ا�صتعادة عافيته لي�صجل في عام 2021 معدل نمو بلغ 6.1 %، وكانت جل التوقعات 

ت�صير اإلى ا�صتمرار هذا التح�صن في االأعوام المقبلة تزامنًا مع انح�صار الجائحة وتوا�صل وت�صريع عمليات التطعيم في مختلف الدول. 

لكن ظهور فيرو�صات متحورة، واندالع االأزمة الرو�صية-االأوكرانية وتعطيلها للن�صاط االقت�صادي واال�صتثمار والتجارة، واالرتفاع الكبير 

لن�صبة الت�صخم العالمية ب�صبب ارتفاع اأ�صعار الغذاء والوقود والتحديات التي تواجه �صال�صل االإمداد الدولية، ف�صاًل عن اإنهاء العمل 

بال�صيا�صات المالية والنقدية التي�صيرية، كانت وراء مراجعة العديد من الموؤ�ص�صات المالية الدولية لمعدالت نمو االقت�صادي العالمي 

نحو االنخفا�س لت�صبح 3.6 % في عامي 2022 و2023 ح�صب �صندوق النقد الدولي، اأي بانخفا�س بحوالي 0.8 و0.2 نقطة مئوية عما 

كان متوقعًا في »تقرير اآفاق االقت�صاد العالمي« ل�صهر يناير IMF، 2022( 2022(. وبدوره خّف�س البنك الدولي في �صهر يونيو توقعاته 

من 5.7 % في عام 2021 اإلى 2.9 % في عام 2022، وهي ن�صبة اأقل بكثير من تلك التي كانت متوقعة في �صهر يناير )4.1 %(، مع 

.)World Bank، 2022( 2024احتمال كبير اأن يتابع النمو العالمي تاأرجحه بذات الوتيرة خالل عامي 2023 و

1.1.2 تداعيات الجائحة على نمو القت�صادات العربية

حيث  العربية  ال��دول  اقت�صادات  على  �صلبية  تداعيات  عدة   19 كوفيد-  لجائحة  كان  العالم،  دول  ك�صائر 

المحليين  والعر�س   الطلب  وانخفا�س  والخدمات،  ال�صلع  من  �صادراتها  على  العالمي  الطلب  تراجع  وراء  كانت 

االقت�صادية  لالأن�صطة  الكامل  �صبه  والغلق  االجتماعي  والتباعد  والحظر  ال�صحية  االحترازات  تطبيق  ب�صبب 

للدول  بالن�صبة  االأزمة  حجم  من  فاقمت  والتي  النفط  الأ�صعار  الكبير  التراجع  اإلى  اإ�صافة  اال�صتثمار،  وانخفا�س 
 . لنفطية ا
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في  كانت  والتي  العربية  البلدان  جل  في  االقت�صادي  النمو  على  �صلبية  تداعيات  التطورات  لهذه  كان  وقد 
الحزم  ونوعية  قيمة  في  وتفاوت  االقت�صادية،  الهياكل  كاختالف  اأ�صباب  لعدة  نتيجة  متباينة  الوقت  نف�س 
اختالف  اإلى  اإ�صافة  الفيرو�س،  �صد  التلقيح  ن�صبة  م�صتوى  على  وتفاوت  الجائحة،  لمواجهة  المخ�ص�صة  المالية 
التطورات  هذه  اأّ�صّرت  عامة،  وب�صفة  االأزمة.  هذه  قبل  حدة  على  دولة  كل  تواجها  كانت  التي  التحديات  نوعية 
االإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدالت  انخفا�س  في  وت�صّببت  النفطية  غير  اأو  النفطية  �صواء  العربية  الدول  بكل 

.)1.2 رقم  )ال�صكل   2020 عام  في  �صالبة  ُمعدالت  لتبلغ  الدول  هذه  جل  في 

كل  نتيجة النخفا�س  الخارج  اعتمادًا على  االأكثر  االقت�صادات  الجائحة  تداعيات هذه  بالخ�صو�س من  ولقد عانت 
من عائدات النفط، وعائدات ال�صياحة، والتحويالت، واال�صتثمار االأجنبي المبا�صر. فعلى �صبيل المثال تجاوزت معدالت 
ا�صتثنائية قبل الجائحة مثل  التي مّرت بظروف  العربية  الدول  المحلي االإجمالي في  الناتج  % من  ن�صبة 10  االنكما�س 
ليبيا والعراق ولبنان )الجدول رقم 1.2(. كما ت�صّررت فل�صطين ب�صدة بخ�صارتها نحو 12 % من الناتج المحلي االإجمالي 
)Joelle M. & Ishac D، 2020(. اأما بالن�صبة للبلدان االأخرى المت�صّررة من ال�صراعات وعدم اال�صتقرار ال�صيا�صي 
التحتية  البنية  وافتقارها  والخدمات،  االأن�صطة  تعطيل  زيادة  ب�صبب  معاناتها  ت�صاعفت  فقد  و�صوريا،  كاليمن  واالأمني، 
اإنتاج ال�صلع وتقديم الخدمات المختلفة الالزمة للتعامل مع تلك االأزمة.  كما واجهت بع�س  والب�صرية التي تمّكنها من 
الدول توافد اأعداد كبيرة من الالجئين، مثل لبنان، مما اأّدى اإلى زيادة ال�صغط على الموارد الحكومية التي كانت تت�صم 
بالمحدودية، وتدهور م�صتويات المعي�صة واأدخلها في ركود اقت�صادي عميق، باالإ�صافة اإلى اأزمات م�صرفية طائلة )2020، 

.)ILO and United Nations

 2022
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 2020 عام  في  �صالبة  نمو  معدالت  العربية  الدول  اأغلب  فيه  �صهدت  الذي  الوقت  في  اأنه  اإلى  االإ�صارة  من  بد  ال 

�صّجل االقت�صاد الم�صري نموًا بنحو 3.6 % وجيبوتي بحوالي 1 %. ويرجع ذلك اإلى تنفيذ م�صر برنامجًا لالإ�صالح 

ال�صابقة  القليلة  ال�صنوات  النقدي والمالي في  االقت�صادي منذ عام 2016 والذي �صاعد في تحقيق بع�س اال�صتقرار 

ال  اأبريل 2021(.  الدولي،  )البنك  االأزمة  ال�صمود في مواجهة هذه  االقت�صاد من  مّكن  الجائحة، مما  على حدوث 

بد من االإ�صارة في هذا االإطار اإلى اأن هذا النمو يتعلق ب�صنة مالية )2020/2019( ولي�س �صنة ميالدية كما هو ُمتبع 

في الموؤ�صرات االقت�صادية التي تن�صرها الموؤ�ص�صات الدولية، وبذلك فهو يعك�س جزءًا من النمو قبل الجائحة وجزءًا 

اإلى  اأ�صا�صًا  ال�صنة  اأما في جيبوتي فيرجع الف�صل في تحقيقها نموًا موجبًا خال هذه  اأثناء الجائحة.  النمو  اآخر من 

والخدمات  للنقل  التحتية  البنية  كبيرة في  ا�صتثمارات  تنفيذ  اإلى  اإ�صافة  االأعمال  بيئة  اإ�صالحات على م�صتوى  عدة 

اللوج�صتية في اإطار مخّطط يهدف اإلى تحّول البالد اإلى مركز اإقليمي للتجارة واللوج�صتيات.

كانت  الجائحة،  لتداعيات  نتيجة  العربية  الدول  غالبية  في  والطلب  العر�س  �صهدها  التي  االختالالت  ظل  وفي 
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ت لها الدول العربية النفطية اأكثر حّدة كما هو مو�صح في ال�صكل رقم 2. 2 وذلك نتيجة لتراجع  ال�صدمة التي تعر�صّ

 % اإنتاجه بحوالي 11.4  % في عام 2020 مقارنة بعام 171999 وانخفا�س كميات  للنفط بنحو 33  العالمية  االأ�صعار 

نتيجة تراجع م�صتويات الطلب العالمي عليه، وهو ما اأ�صفر في مجمله عن انكما�س ملحوظ لناتج قطاع النفط. وقد 

�صجلت هذه الدول اأعلى ن�صب االنخفا�س في معدالت النمو االقت�صادي بين عام 2020 ومتو�صط عامي 2019-2018 

كما يو�صحه الجدول رقم 1.2 ونتج اأي�صا عن الجائحة تاأّثر القطاعات غير النفطية في الدول العربية جميعها نتيجة 

�صراعات  من  الدول  بع�س  معاناة  عن  ناهيك  الخدمية،  القطاعات  في  ال�صيما  والجزئي،  الكلي  االإغ��الق  تداعيات 

�صيا�صية مثل �صوريا واليمن والعراق وليبيا، مما زاد من وطاأة الجائحة على هذه الدول واقت�صاداتها. 

وقد كان للركود االقت�صادي وانكما�س معدالت النمو في الدول النفطية تاأثير مبا�صر على اقت�صادات بع�س البلدان غير 

النفطية حيث انخف�صت �صادراتها نحو الدول النفطية بعد تراجع الطلب على منتجاتها، كما انخف�صت تحويالت العاملين 

بلدانهم.  اإلى  نهائية  ب�صفة  منهم  الكثير  عاد  اأو  الخليجية  خ�صو�صًا  النفطية  الدول  في  المقيمين  المهاجرين  العرب 

اإ�صافة اإلى ذلك، اأّدت االأزمة في الدول النفطية اإلى تراجع كبير ال�صتثماراتها وطلبها على الخدمات ال�صياحية في باقي 

البلدان العربية، بجانب تاأثر كافة الدول - النفطية وغير النفطية - بانكما�س الطلب العالمي والتجارة الدولية وما ترتب 

على ذلك من اآثار �صلبية على كل من ال�صادرات العربية، وتدفقات اال�صتثمار االأجنبي للمنطقة، والم�صاعدات االإنمائية 

الر�صمية اإلى البلدان العربية غير النفطية، واحتياجات المنطقة من ال�صلع الم�صتوردة من الخارج نتيجة االختالل الذي 

اأ�صاب �صال�صل التوريد العالمية. باالإ�صافة اإلى ذلك اأّدى ارتفاع االإنفاق لمواجهة اآثار الجائحة اإلى لجوء العديد من الدول 

العربي اإلى االقترا�س والذي �صاهم في ارتفاع المديونية الخارجية في عدد من الدول، بما فيها النفطية، والتي اأّثر ب�صكل 
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�صلبي على جدارتها االئتمانية )البحرين، ُعمان، ...(.

ب�صفة عامة، اأ�صفرت الجائحة عن تراجع النمو في المنطقة العربية بنحو5 % في عام 2020 مقارنة بتراجع بنحو 

3.1 % عالميا و4.5 % في الدول المتقدمة و2 % في االأ�صواق النا�صئة والبلدان النامية، و7 % في اأمريكا الالتينية ومنطقة 
العربية  المنطقة  االأن�صطة االقت�صادية في  ب�صكل كبير في ركود  للنفط  الم�صّدرة  الكاريبي. وقد �صاهمت االقت�صادات 

حيث بلغ معدل تراجع النمو في هذه الدول نحو 6.3 % في المتو�صط، نتيجة تداعيات الجائحة و�صدمة االنخفا�س الكبير 

الأ�صعار النفط، بينما كان التراجع اأقل حدة في االقت�صادات الم�صتوردة للنفط اإذ بلغ 2.2 % فقط )�صندوق النقد العربي، 

2022( ويرجع ذلك اإلى بع�س التنوع في الهياكل االقت�صادية لتلك الدول واعتمادها على م�صادر اأخرى للنمو.

وعلى �صبيل المقارنة، اأّثرت كل من جائحة كوفيد-19 واالأزمة المالية العالمية في عام 2008 على النمو االقت�صادي 

في الدول العربية، لكن يت�صح االأثر الكبير للجائحة حيث انكم�صت جل االقت�صادات العربية في عام 2020 و�صجلت بع�س 

اأو�صاعًا اقت�صادية و�صيا�صية م�صطربة مثل ليبيا  البلدان التي كانت تعي�س  اأرقامًا قيا�صية في بع�س  معدالت االنكما�س 

اقت�صادات عربية فقط، جلها  �صوى خم�س  العالمية  المالية  االأزمة  ينكم�س من جراء  لم  والعراق. عك�س ذلك،  ولبنان 

نفطية. بل حققت بع�س الدول خالل تلك االأزمة معدالت نمو تجاوز 10 % مثل قطر ولبنان )ال�صكل رقم 3.2(. 

وفي عام 2021 بداأ التعافي التدريجي من تداعيات الجائحة وتح�ّصنت معدالت النمو االقت�صادي في كل الدول العربية 

نمّوًا  العربية  البلدان  �صّجلت  %(. وكمجموعة  بلغ )- 2.0  انكما�صًا  �صهد  الذي  اليمن  با�صتثناء  نموًا موجبًا  التي حّققت 

وليبيا  العراق  النفطية خ�صو�صًا  الدول  في  النمو  معدالت  في  الزيادة  وتعود  العام.  هذا  % خالل   3.3 بنحو  اقت�صاديًا 
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2.1.2 محركات النمو القت�صادي في الدول العربية خالل الجائحة
بعدما تم تحليل في الف�صل االأول محّددات النمو االقت�صادي في الدول العربية والتي اأبرزت الدور الكبير لال�صتهالك 

الخا�س خالل الفترة 2010-2019، ُيطرح ال�صوؤال حول تاأثير الجائحة على م�صادر النمو خالل عام 2020 الذي �صهد 

اأّثرت على محّركات النمو خ�صو�صًا اال�صتهالك الخا�س الذي عادة ما كان  تراجعا كبيرا لالأن�صطة االقت�صادية وكيف 

ُيعتبر، كما اّت�صح �صابقًا، هو قاطرة هذه االأن�صطة في جل البلدان العربية. 

كل  انكما�س   )2.2 رقم  الجائحة )الجدول  فترة  اأثناء  العربية  الدول  الكّلي في  الطلب  تحليل محّركات  ويتبّين عند 

عنا�صر هذا الطلب في عام 2020 ما عدا االنفاق الحكومي الذي �صّجل معّدل نمو اإيجابي تراوح بين 0.7 % في الدول 

النفطية و1.7 % في الدول غير النفطية والذي كان المحّرك االأ�صا�صي للنمو االقت�صادي خالل هذه الفترة وذلك بف�صل 

الحزم التحفيزية التي تبنتها العديد من حكومات الدول العربية لمجابهة تداعيات هذه االأزمة. في المقابل، كان اإجمالي 

التكوين الراأ�صمالي والتجارة الخارجية اأكثر عنا�صر الطلب الكلي تراجعًا وتاأّثرًا بالجائحة ب�صبب ظروف االإغالق العالمي 

وتوّقف العديد من العمليات اللوج�صتية واالختناقات التي اأّدت اإلى تعّثرات كبيرة على م�صتوى �صال�صل االإمداد العالمي.

اإلى العودة  اأما في الدول غير النفطية فيرجع التح�ّصن  اأ�صعار النفط العالمية وارتفاع الكّميات الم�صّدرة.  اإلى تح�ّصن 

العالمي على منتجاتها من  الكبير وزيادة في الطلب  التدريجية لالأن�صطة االقت�صادية نتيجة للدعم واالإنفاق الحكومي 

ال�صلع والخدمات. وبالرغم من هذا التعافي، ُتقّدر التكلفة التراكمية للجائحة بنحو 200 مليار دوالر بنهاية 2021 كخ�صائر 

في اإجمالي الناتج المحلي االإجمالي بعد المقارنة بين اإجمالي هذا الناتج في ظل الجائحة وبين ما يمكن اأن يكون عليه 

الحال في غيابها )البنك الدولي، 2021(. 
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ويت�صح اأي�صا عند تحليل تداعيات الجائحة على عوامل االإنتاج وم�صاهمتها في دفع النمو االقت�صادي في عام 2020 

انكما�س النمو الكمي للعمالة ب�صورة كبيرة في كل الدول العربية بن�صبة بلغت في المتو�صط )- 7.9 %(. وكان االنكما�س 

اأعلى في الدول النفطية مقارنة بالدول غير النفطية بمتو�صط بلغ )- 8.7 %( و)- 7.0 %( على التوالي )ال�صكل التالي(. 

ويرجع االنكما�س في العمالة الكمية لطبيعة الجائحة ال�صحية واالإغالق و�صرامة االإجراءات االحترازية المتخذة بوا�صطة 

العديد من البلدان العربية مما نجم عنه تدهور اأو�صاع �صوق العمل وانخفا�س عدد العاملين المتاحين على م�صتوى اأ�صواق 

العربية  الدول  اإجمالي  المتو�صط في  %( في  بن�صبة )- 5.7  االإنتاج  لعوامل  الكلية  االإنتاجية  انخف�صت  وبالمثل  العمل. 

وقد كان االنخفا�س اأكبر في الدول النفطية )- 6.1 %( مقارنة بالدول غير النفطية )- 2.3 %(. و�صجلت معدالت نمو 

راأ�س المال ونمو العمالة النوعي زيادة موجبة بلغت 2.5 % و1.5 % في الدول النفطية مقابل 1.1 % و1.0 % في الدول 

غير النفطية على التوالي والذي يمكن تف�صيره خ�صو�صًا بتراجع اال�صتثمار في ظل بيئة تت�صم بالمخاطر الكبيرة والقيود 

االحترازية المت�صددة والتي توؤثر �صلبًا على مناخ االأعمال.

قبلها،  ما  والفترة  الجائحة  فترة  خالل  االقت�صادي  النمو  في  االإنتاج  عوامل  م�صاهمة  بين  المقارنة  وعند 

اأو غير  النفطية  الدول  �صواء في  قبلها  بما  الجائحة مقارنة  فترة  العنا�صر خالل  انخفا�س م�صاهمة كل هذه  يتبّين 

)الجدول  العربية  الدول  مجموعات  كل  في  تح�ّصن  والذي  للعمالة  النوعي  النمو  وهو  واحد  عامل  عدا  ما  النفطية، 

من  تح�ّصن  والتي  الحديثة  التقنيات  ا�صتخدام  تزايد  اإلى  الجائحة  فترة  خالل  اال�صتثناء  هذا  ويرجع   .)3.2 رقم 

العربية. الدول  في  للعمالة  النوعي  االأداء 
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ت�صببت الجائحة في تكلفة اقت�صادية كبيرة للدول العربية، ك�صائر دول العالم، مع حدوث �صدمة في جانبي العر�س 

والطلب نتيجة النهيار اأ�صعار النفط وتاأثر االأن�صطة االقت�صادية على اختالفها )OECD، 2020(. وواجهت االقت�صادات 

العربية، خا�صة منخف�صة ومتو�صطة الدخل، مخاطر اأكبر في تلبية متطلبات االإنفاق الالزم لمواجهة تداعيات الجائحة 

غير  اأو  النفطية  للدول  بالن�صبة  �صواء  المالية  االإي��رادات  انخفا�س  مع  خ�صو�صًا  واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صحية 

النفطية، مما اأّدى اإلى تزايد عجز الموازنات العامة في جل الدول في عام 2020 كما هو مو�صح في ال�صكل رقم 5.2. بل 

تحولت موازنات بع�س الدول العربية من فائ�س في عام 2019 اإلى عجز في العام التالي مثل االإمارات العربية المتحدة 

وليبيا، و�صجل عجز الموازنة م�صتوى قيا�صيًا في المملكة العربية ال�صعودية اإثر االنخفا�س الكبير الأ�صعار النفط من ناحية 

للدول  المجّمعة  العامة  الموازنة  و�صل عجز  وقد  اأخرى.  ناحية  الجائحة من  لمواجهة  العام  الإنفاقها  الكبيرة  والزيادة 

العربية اإلى نحو 10.8 % من مجموع الناتج المحلي االإجمالي في عام 2021 مقابل 3.9 % في عام 2019 )�صندوق النقد 

العربي، 2022(.

3.1.2 تداعيات الجائحة على الموازنة العامة والحيز المالي في القت�صادات العربية
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اأغلب  المدفوعات في  لميزان  الجاري  الح�صاب  العجز في  زيادة  العامة وكذلك  الموازنة  ارتفاع عجز  انعك�س   وقد 
اأداء  على  الجائحة،  تداعيات  ب�صبب  والخدمات  ال�صلع  ل�صادرات  الكبير  التراجع  اإلى  باالأ�صا�س  نتيجة  العربية،  الدول 
مختلف القطاعات االقت�صادية، وباتت تعاني من تراجع وا�صح، ليتراجع النمو ب�صكل عام. وبالتالي، واجهت حكومات تلك 
الدول تحديات ملمو�صة لدعم التعافي االقت�صادي في ظل تاأثيرات تلك االأزمة على التوازنات الداخلية والخارجية، وهو 
ما اأّدى اإلى الحد من قدرتها على موا�صلة االإنفاق الداعم للنمو، وزيادة االإنفاق في �صكل حزم تحفيزية. كما ُينتظر اأن 
يكون للتطورات العالمية االأخيرة ممثلة في الحرب الرو�صية االأوكرانية انعكا�صات على عائدات ال�صياحة في بع�س الدول 
العربية، ما ينتج عنه �صغوطات خ�صو�صا على البلدان التي لديها معدالت عالية من المديونية الخارجية )�صندوق النقد 

العربي، اأغ�صط�س 2022(.

ال بد من االإ�صارة في هذا االإطار اإلى اأن ارتفاع العجز المالي اأّدى اإلى زيادة في االقترا�س والذي ترّتب عنه ارتفاع 

في ن�صبة الدين الحكومي للناتج المحلي االإجمالي، كما هو مو�صح في ال�صكل  رقم 6.2 في جميع الدول �صواء نفطية اأو 
غير نفطية، با�صتثناء الكويت لعدم لجوئها اإلى االقترا�س كباقي الدول ولبنان ب�صبب عدم ح�صوله على قرو�س جديدة 
نظرًا لعدم ثقة المقر�صين في قدرته على ال�صداد و�صعف جدارته االئتمانية نتيجة التدهور الكبير لالقت�صاد. وب�صفة 
عامة اأّدى االقترا�س الكبير اإلى ارتفاع كبير لحجم الديون الحكومية حيث بلغت م�صتويات الدين العام اإلى الناتج المحلي 
االإجمالي للدول العربية المقتر�صة حوالي 120 % بنهاية عام 2020 )�صندوق النقد العربي، 2022(، علمًا باأن ن�صف 
من  العام  الدين  اإجمالي  ارتفع  اإذ  الدخل  متو�صطة  البلدان  كاهل  على  تقريبًا  يقع  العربية  المنطقة  في  العامة  الديون 
حوالي 250 مليار دوالر اإلى 658 مليار دوالر بين عامي 2008 و2020.  وت�صير درا�صة لالإ�صكوا اإلى ا�صتدانة كل من االأردن 
وتون�س وم�صر في عام 2020 ما مجموعه 10 مليارات دوالر وذلك في اإطار اآليات �صندوق النقد الدولي لالقترا�س ق�صير 
وليبيا واليمن،  العراق  المت�صررة من ال�صراعات، مثل  البلدان  اأما في  لل�صيولة.  الملحة  ل�صد حاجاتها  ومتو�صط االأجل 
فقد و�صل الدين العام اإلى نحو 190 مليار دوالر في عام 2020، اأي ما يقرب من 90 % من ناتجها المحلي االإجمالي. 

.)UNESCWA، 2021; Assil El Mahmah & Magda Kandil، 2020(
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الم�صروعات  لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفير  في  كبيرة  �صعوبات  النامية  البلدان  من  كغيرها  العربية  الدول  وتواجه 
والبرامج التي تحقق اأهداف خططها التنموية. في هذا االإطار ت�صير تقديرات االأمم المتحدة اإلى اأن الدول النامية تعاني 
والتي �صهدت زيادة  الم�صتدامة 2030،  التنمية  اأهداف  لتحقيق  �صنويًا  تريليون دوالر  ُتقدر بنحو 2.5  تمويلية  من فجوة 
بحوالي 1.7 تريليون دوالر �صنويًا من جراء جائحة كوفيد- 19 لذا، هناك تحّدي كبير اأمام الدول النامية عمومًا والعربية 
اأمام الدول منخف�صة الدخل، والدول المتاأثرة بالنزاعات والتي  خ�صو�صًا لتوفير التمويل الالزم، ويزداد هذا التحّدي 
والنزاع على معونات  ال�صراع  الدول في مراحل  ل  تو�صّ بالرغم من  اأنه  اإلى  االإ�صارة  اال�صتقرار. وتجدر  تعاني من عدم 
تعاني هذه  كما  اإنمائية،  الأغرا�س  ولي�س  وال��دواء  الغذاء  لتوفير  فقط  موّجهة  اأنها  اإاّل  وجهات مختلفة  دول  اإن�صانية من 
اإنفاق المعونات، وال�صفافية، ف�صاًل عن  اأوجه  اأهمها الم�صاركة في تحديد  المعونات من م�صاكل مرتبطة بالحوكمة من 
تركز هذه المعونات في مناطق محددة وحرمان مناطق اأخرى منها الأ�صباب �صيا�صية وخالفه )�صندوق النقد العربي، 

اأبريل 2022(.

2.2 القطاعات الأكثر ت�صررًا من اأزمة كوفيد- 19

المنطقة  اقت�صادات  دفع  مما  العربية،  المنطقة  وفي  العالم  في  ال�صحية  لالأنظمة  كبيرًا  تحديًا  الجائحة  �صّكلت 

اإلى القيام با�صتثمارات كبيرة في قطاع الرعاية ال�صحية واعطائه االأولوية. وتمكنت بع�س البلدان من تح�صين م�صتوى 

اأنظمتها ال�صحية لال�صتجابة للجائحة، مما كان له اأثر في خف�س معدالت الوفيات والتي تبقى مع ذلك اأقل بكثير مقارنة 

ببع�س الدول االأوروبية واالآ�صيوية. اإاّل اأن تزايد عدد االإ�صابات بفيرو�س كوفيد-19 الذي اأعقب التخفيف التدريجي للقيود 

في هذه  ال�صحية  الرعاية  اأنظمة  قدرة  و�صع  العالم،  دول  ك�صائر  العربية،  الدول  العديد من  في  االقت�صاد  فتح  واإعادة 

اإلى  ي�صير  االأول  االتجاه  رئي�صان:  اتجاهان  يظهر  وهنا  للجائحة.  التالية  الموجات  مع  التعامل  في  المحك  على  البلدان 

الثاني  اأن التدابير االحترازية التي انتهجتها معظم الدول قد نجحت في ت�صوية )ت�صطيح( منحنى االإ�صابات، واالتجاه 

اأكثر من الالزم، وهو  واأنظمة الرعاية ال�صحية المرهقة  التباعد االجتماعي  يظهر بلدانًا ذات قدرات محدودة لفر�س 

ما جعل من ال�صعب على الحكومات ال�صيطرة على الو�صع ال�صحي ب�صكل كامل.

وكما �صبق الذكر، كان للجائحة اأثر بالغ على قطاع النفط اإذ ت�صّببت في انكما�س عالمي غير م�صبوق نتج عنه انهيار 

المنتجين  بع�س  قرار  اأّدى  ذاته،  الوقت  وفي    .2020 عام  في  العالم  اأنحاء  جميع  في  ومنتجاته  النفط  على  الطلب  في 

الرئي�صيين بزيادة اإنتاجهم في اأوائل مار�س 2020 اإلى تفاقم التاأثير على ال�صوق التي تعاني بالفعل من زيادة المعرو�س 

من  الطاقة  �صوق  معاناة  النتيجة  وكانت  للنفط.  العالمية  ال�صوق  في  االختالالت  زيادة  اإلى  اأّدى  مما  الطلب،  نق�س  مع 

اأكبر �صدمات االأ�صعار في التاريخ بعدما انخف�صت في �صهر اأبريل 2020 اأ�صعار نفط برنت اإلى ما دون 20 دوالر للبرميل 

حيث  العربية  المنطقة  في  االقت�صادية  الثروات  على  مبا�صر  تاأثير  االأ�صعار  هذه  النخفا�س  وكان   .)OECD، 2020(
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ت�صل  بن�صبة   ،2020 عام  في  دوالر  مليار   197 اإلى حوالي   2019 عام  في  دوالر  مليار   329 نحو  من  العائدات  انخف�صت 

اإلى نحو 67 %. وبلغ هذا االنخفا�س حوالي 80 % في دول عربية نفطية مثل العراق والجزائر وُعمان. وك�صفت بالتالي 

لم تحقق نجاحًا في  والتي  والغاز،  النفط  كبير على عائدات  ب�صكل  تعتمد  التي  االقت�صادات  ال�صدمة عن ه�صا�صة  تلك 

تنويع القاعدة االقت�صادية، على الرغم من ت�صمين هذا الهدف في الخطط االإنمائية لهذه الدول خالل العقود القليلة 

الما�صية.

اأّدى  اآخر، تاأثرت غالبية القطاعات الخدمية بالجائحة ب�صكل كبير خ�صو�صًا قطاع ال�صياحة والطيران حيث  من جانب 

العالم، بما  اإلى انخفا�س الرحالت حول  ال�صفر في العديد من الدول  االإغالق المرتبط بالجائحة والحظر المفرو�س على 

رت بما يقرب  في ذلك دول المنطقة العربية، مما نتج عنه تكّبد �صركات النقل الجوي العربية خ�صائر كبيرة في اإيراداتها ُقدِّ

اأّدى  كما   .)UNSDG، 2020( 2020 في عام  وظيفة  مليون   2.4 اال�صتغناء عن حوالي  اإلى  باالإ�صافة  دوالر،  مليار   23 من 

الدول  واإلى  لل�صفر من  اإلى توقف �صبه كامل  ال�صفر  المفرو�س على  االأن�صطة الخدمية والحظر  للعديد من  الموؤقت  االإغالق 

المحلي  الناتج  من   %  15 بحوالي  مبا�صر  وغير  مبا�صر  ب�صكل  ي�صاهم  والذي  ال�صياحة  لقطاع  كامل  �صلل  عنه  نتج  العربية، 

االإجمالي لم�صر، و14 % في االأردن، و12 % في تون�س، و8 % في المغرب. ووفق��ًا لموؤتمر االأم��م المتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة 

الت�ي  االإجمال�ي  المحل�ي  النات�ج  خ�ص�ائر  م�ن  ت�ص��ررًا  العال��م  دول  اأكث��ر  بي��ن  م��ن  والمغ��رب  م�ص��ر  تع��د   ،)UNCTAD(

للدول  االقت�صادية  البحوث  منتدى  اأجراها  درا�صة  اأو�صحت  اآخر،  جانب  من   .)ANND، 2021( ال�ص��ياحة  قطاع  تكّبده�ا 

العائلي خالل عامي  واإيران وتركيا في كل من م�صر واالأردن والمغرب وتون�س على كل من قطاع االأعمال والقطاع  العربية 

االإغالق وتخفي�س  ب�صبب  البلدان  االأكثر ت�صررًا في  والنقل هما  المرتبطة  وال�صناعات  ال�صياحة  اأن قطاعات  و2021   2020

.)Ragui Assaad، et all، 2022( صاعات العمل وخ�صائر االإيرادات�

العربية  المنطقة  الزراعة في  واأن  ال�صلبية للجائحة خ�صو�صًا  التداعيات  تاأثير  الزراعي من  بدوره لم ي�صلم القطاع 

والطلب  العر�س  جانبي  في  لالختالالت  عر�صة  يجعلها  مما  للعمالة،  اال�صتخدام  كثيفة  ال�صغيرة  الحيازات  على  تعتمد 

لدرجة  وفقًا  الأخرى  دولة  العمالة من  نق�س  ويتفاوت  الجائحة.  لمواجهة  االحترازية  االإجراءات  العمالة من جّراء  على 

ال  الذين  المزارعين  �صغار  دخول  على  ال�صعبية  الريفية  االأ�صواق  اإغالق  يوؤثر  وكذلك  الجائحة.  انت�صار  ومدى  االإغالق 

اإلى االأ�صواق الر�صمية )FAO، 2020(. وب�صفة عامة، كان للجائحة عدة تداعيات �صلبية على قطاع  ي�صتطيعون النفاذ 

الزراعة في المنطقة العربية. بالن�صبة للطلب فقد تاأثر القطاع من جهتين .اأّواًل، االآثار المترتبة عن البطالة وانخفا�س 

بالن�صبة  وكذلك  والنفط،  ال�صياحة  قطاعات  مثل  الجائحة  من  ت�صررًا  االأكثر  القطاعات  في  للعاملين  بالن�صبة  الدخل 

للعاملين المرتبطين على نحو كبير بالعاملين في هذه القطاعات المت�صررة، حيث اأّدى فقدان الوظائف اإلى دفع اأعداد 
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كبيرة من االأ�صر اإلى الفقر مما اأّدى اإلى انخفا�س الطلب. ثانيًا، من خالل �صدمة الطلب على المنتجات الغذائية التي 

ت�صتهلك عادة في الفنادق والمطاعم وغيرها من االأماكن ال�صياحية. 

المنتجات  اإنتاج  م�صتويات  على  توؤثر  لم  الجائحة  اأن  والزراعة  االأغذية  منظمة  اأ�صارت  فقد  العر�س،  جانب  اأما 

اأّكدت ذات  اأنها ظلت م�صتقرة ن�صبيًا في عام 2020. كما  الغذائية الرئي�صة، بما في ذلك القمح والحبوب واالأرز، حيث 

اأ�صا�صي  المنظمة اأن هناك توافرا للكثير من الحبوب لتلبية الطلب العالمي. ومن ثم، فاإن االأزمة لي�صت مدفوعة ب�صكل 

بجانب العر�س )منظمة االأغذية والزراعة، 2020(. مع ذلك ال بد من االإ�صارة اإلى اال�صطرابات التي حدثت في �صال�صل 

اإمداد المنتجات الغذائية على م�صتوى العالم على الرغم من الوفرة الكبيرة في الحبوب واتجاه االأ�صعار العالمية للقمح 

اأنها  االإمداد، خا�صة  �صال�صل  في  باال�صطراب  العربية  المنطقة  تاأثرت  وقد  العالمي.  الطلب  تراجع  مع  االنخفا�س  نحو 

الدول،  اأغلب  في  مقبولة  الغذائية  واالحتياطيات  االإم��دادات  كانت  ذلك  مع  ولكن  الغذائية،  للمنتجات  �صافي  م�صتورد 

انخفا�س  �صاهم  كما  وال�صودان.  اليمن  مثل  اال�صتقرار  وعدم  النزاعات  من  المت�صررة  للبلدان  بالن�صبة  اأقل  وبدرجة 

اأ�صعار  الوقود الم�صتخدم في االإنتاج الزراعي و�صاهم ب�صكل غير مبا�صر في تخفي�س  اأ�صعار الطاقة في انخفا�س تكلفة 

المدخالت، مثل االأ�صمدة والمبيدات الح�صرية، مما يعتبر من االآثار االيجابية للجائحة على قطاع الزراعة.

خ�صرت  والتي  العربية  ال��دول  في  الجائحة  من  ت�صررت  التي  القطاعات  من  الخارجية  التجارة  ُتعد  جانبه،  ومن 

عائدات  خ�صائر  )بخالف   )2020( الجائحة  من  االأول  العام  في  �صادراتها  من  دوالر  مليار   35 من  يقرب  ما  مجتمعة 

المن�صوجات  من  وال�صادرات   ،%  6 بنحو  الغذائية  والمنتجات  الزراعة  قطاع  �صادرات  انخف�صت  وكذلك  النفط(. 

اإلى  الجائحة  قبل  دوالر  مليار   828 نحو  من  العربية  ال��واردات  تراجعت  االآخر،  الجانب  على    .%  5 بحوالي  والمالب�س 

نتيجة  الدول  المحلي في هذه  الطلب  اإلى �صببين رئي�صيين: تراجع  حوالي 111 مليار دوالر في عام 2020. ويرجع ذلك 

في  العر�س  وانخفا�س  ناحية،  من  واالجتماعية  االقت�صادية  االأن�صطة  من  للعديد  الجزئي  اأو  الكلي  والتوقف  االإغالق 

االأ�صواق الدولية وا�صطراب �صال�صل التوريد العالمية من ناحية اأخرى. 

من  كالًّ  ال�صادرات  تت�صمن  حيث  الجائحة،  من  ت�صررًا  االأكثر  وال��واردات  ال�صادرات   7 .2 رقم  ال�صكل  ويو�صح 

واالإمدادات  االأدوية  ب�صناعة  الرتباطها  عليها  المحلي  الطلب  زاد  التي  الكيماوية،  وال�صناعات  التعدينية  ال�صناعات 

الطبية، ثم ال�صناعات الكهربائية والميكانيكية، وتبقى االأقل ت�صررًا الزراعة وال�صناعات الغذائية والخدمات وغيرها. 

اأما بالن�صبة للواردات فتعتبر المنتجات الكهربائية والميكانيكية االأكثر انخفا�صًا، تليها المنتجات الكيماوية التي ارتفع 

الطلب العالمي عليها ب�صبب الجائحة، ثم الخدمات، واأقلها انخفا�صا قطاع التعدين.
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  يركز هذا الجزء من التقرير على تقييم تداعيات الجائحة على بع�س المجاالت الهامة االأكثر تاأثرًا بالجائحة في 

المنطقة العربية، والتي ت�صمل الت�صغيل، واالأمن الغذائي، واالأمن ال�صحي. 

3.2 اأثر الجائحة على الت�صغيل والأمن الغذائي والدوائي

1.3.2 الت�صغيل
هذا  في  الت�صغيل.  ومنها  العالم،  في  االقت�صادات  من  العديد  اأداء  على  كبير  ب�صكل   19 كوفيد-  جائحة  اأثرت 

االقت�صادية  االأو�صاع  نتيجة  الت�صغيل  مع�صلة  تعاني  العربية  المنطقة  كانت  الجائحة،  تف�صي  قبل  وحتى  االإطار، 

بلغت  حيث  العالم  في  البطالة  معدالت  اأعلى  المنطقة  �صهدت  فقد  الدول.  بع�س  في  ال�صعبة  ال�صيا�صية  وكذلك 

ما  اأي  ال�صباب،  فئة  بين  وال�صيما  مليون عاطل(،   4.68 )اأكثر من  العمل  قوة  % من   10 نحو   2019 بداية عام  مع 

تعطيل  اإلى  اأّدت  حيث  الو�صعية  هذه  لتوؤزم  الجائحة  جاءت  ثم  العالم.  في  البطالة  متو�صط  �صعفي  نحو  يمثل 

البطالة  معدل  م�صار  حول   8.2 رقم  ال�صكل   يعك�صه  ما  وهذا  الوظائف.  من  كبير  عدد  وفقدان  االأن�صطة  غالبية 

العالمي  للتوجه  العربية  المنطقة  مواكبة  عدم  اإلى  ي�صير  والذي  العالم  من  مناطق  وعدة  العربية  المنطقة  في 

المنطقة  دول  في  العمل  فر�س  من  المزيد  خلق  على  قدرة  اأكثر  للنمو  م�صار  وتهيئة  البطالة  معدالت  لتقلي�س 

.)2020 �صمالة،  اأبو  )نواف 
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من  العديد  و�صلل  االقت�صادية،  االأن�صطة  وتباطوؤ  الجائحة  تف�صي  فر�صها  التي  الم�صددة  الحظر  اإج��راءات  ومع 

القطاعات الرئي�صة مثل ال�صياحة والبناء والت�صييد، ارتفعت معدالت البطالة في المنطقة العربية وبلغ انخفا�س عدد 

%، بينما  % في المتو�صط في عام 2020 نتيجة زيادة في معدالت الوظائف المفقودة بنحو 4.2  �صاعات العمل نحو 9 

�صجلت ن�صبة تقلي�س عدد �صاعات العمل مع االحتفاظ بالوظيفة حوالي ILOSTAT database( % 4.9(.  ولقد تباينت 

ن�صب الخ�صارة في �صاعات العمل بين الدول العربية حيث جاءت فل�صطين في المقدمة، تليها الكويت، ثم المغرب وعمان 

)ال�صكل رقم 2. 9(.
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ح�صب  تمثلت  والتي  والعربية  العالمية  العمل  اأ�صواق  على  تداعيات  كوفيد-19  لجائحة  كان  عامة،  ب�صفة   -  

في: للعمل  العالمية  المنظمة 

بالحاالت  مقارنة  م�صبوق  غير  ب�صكل  العربية  فيها  بما  الدول  مختلف  في  الوظائف  من  كبير  عدد  فقد     
العمل  على  الطلب  تزايد  ب�صبب  البطالة  لزيادة  اأّدى  مما  ال�صابقة،  التباطوؤ  اأو  الركود  فترات  خالل  المماثلة 

العمل. �صاعات  تخفي�س  نتيجة  كبير  ب�صكل  المقنعة  البطالة  وتزايدت  الر�صمية؛  غير  والعمالة  العر�صي 

.)2021 العربي،  النقد  )�صندوق  و2019   2018 بعامي  مقارنة  الحقيقية  االأجور  نمو  تراجع     

االأفراد  دخول  بالفعل  انخف�صت  حيث  االجتماعية  والحماية  الدخل  في  المتمثلة  العمل  جودة  انخفا�س     
فر�س  ثم  ومن  اأقل،  اإنتاجًا  وبالتالي  اأقل،  ا�صتهالكًا  يعني  مما   ،2020 عام  في   %  8.4 بنحو  العربية  البلدان  في 
وعدم  الحرب  ب�صبب  اإم��ا  �صريع،  ب�صكل  االأزم��ة  مواجهة  ت�صتطيع  ال  التي  ال��دول  في  ال�صركات  لبقاء  اأ�صعف 
في  مثل  االقت�صادية  الهياكل  �صعف  ب�صبب  اأو  المحتلة،  الفل�صطينية  واالأرا�صي  واليمن  �صوريا  مثل  اال�صتقرار 

.)ILO Monitor، 2021( النفطية  الدول  حالة  في  الهياكل  هذه  تنوع  عدم  ب�صبب  اأو  لبنان، 

على  الفعلي  االأزمة  واقع  اإظهار  عن  قا�صرًا  يكون  قد  العربية  البلدان  في  العمل  الأ�صواق  العام  التحليل  اإن 
اأن  ب�صبب  كبيرة،  بدرجة  موّحدًا  يكون  اأن  عن  بعيدًا  يزال  ال  العمالة  على  االأزمة  هذه  تاأثير  اإن  حيث  الت�صغيل، 
خ�صائر  �صك  بال  يواجه  الجميع  اأن  من  فبالرغم  ومهمة.   بارزة  المختلفة  القطاعات  على  التاأثير  في  االختالفات 
والتجزئة  التحويلية  وال�صناعة  والطعام  االإقامة  »خدمات  ت�صمل  التي  لمحّددة  ا  القطاعات  بع�س  اأن  اّل  اإ كبيرة، 
الذكر،  �صبق  كما  وعالميًا  العربية  المنطقة  م�صتوى  على  �صخمة  خ�صائر  تواجه  االإدارية«  واالأن�صطة  واالأعمال 
عر�صة  باالأكثر  المعروفة   - القطاعات  بهذه  يعمل  العربية،  الدول  ففي  العاملة.  القوى  على  حتمية  تداعيات  مع 
العاملين  ثلث  يقرب من  لما  الجائحة  فيها  ت�صّببت  التي  المخاطر  اإلى  ي�صير  مليون عامل، مما   18.2 نحو  للخطر- 
 .)Enfield،2021( العمل  �صاعات  تخفي�س  اأو  االأج��ور  تخفي�س  اأو  الت�صريح  خطر  واجهوا  حيث  المنطقة  في 
ال�صتيعاب  اأداة  كان  ال��ذي  الزراعة  قطاع  في  التوظيف  معدالت  في  تراجعًا  العربية  المنطقة  �صهدت  كذلك 
المنتجات  على  والخارجي  المحلي  الطلب  النخفا�س  نتيجة  وذلك  االقت�صادي،  التباطوؤ  فترات  خالل  البطالة 
العربي،2021(. النقد  )�صندوق  اأخرى  ناحية  من  االإغالق  واإجراءات  ناحية،  من  الجائحة  جراء  من  الزراعية 

وظائفها  فقدت  التي  العمالة  ال�صتيعاب  الر�صمي  غير  القطاع  ا�صتجابة  عدم  كذلك  الجائحة  اأظهرت  وقد 
اال�صتثنائي  الطابع  يعك�س  مما  ال�صابقة،  االقت�صادي  الركود  حاالت  في  يحدث  كان  كما  الجائحة،  جراء  من 
الكامل  االإغالق  في  والمتمثلة  الوباء  الحتواء  اتخاذها  تم  التي  ال�صارمة  االإجراءات  ب�صبب  وذلك  االأزمة.  لهذه 
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عمل  فر�س  بتوفير  الر�صمي  غير  القطاع  قيام  دون  حال  مما  واالجتماعية،  االقت�صادية  لالأن�صطة  الجزئي  اأو 
الخدمات  مجاالت  في   2020 عام  في  التوظيف  معدالت  تراجعت  حيث  الر�صمي،  القطاع  في  الوظائف  لفاقدي 
غير  الن�صاط  فيها  ينت�صر  التي  المجاالت  من  وه��ي  والنقل،  التجارة  مثل  بها  المخالطة  بكثافة  تت�صم  التي 

.)2021 العربي،  النقد  )�صندوق  الر�صمي 

على  الجائحة  تاأثير  من  ت�صّررًا  اأكثر  اأ�صبحت  التي  الفئات  بع�س  هناك  اأن  اإلى  الدولية  التقارير  وت�صير 
الن�صاء،  الفئات  هذه  وت�صمل  جودته.  وانخفا�س  العمل  �صاعات  وتقلي�س  الوظائف  فقدان  في  والمتمثل  الت�صغيل 
خ�صو�صًا  الن�صاء،  كانت  ولقد  والمهاجرين.  المهارات،  محدودة  والعمالة  الر�صمية،  غير  والعمالة  وال�صباب، 
اأقل  مهارات  ذات  وظائف  في  ي�صتغلن  لكونهن  الت�صغيل  م�صتوى  على  بالجائحة  ّثرًا  تاأ االأكثر  العربية،  الدول  في 
ب�صكل  العمل  �صوق  في  لم�صاركتهن  وكذلك   )Lee S.  SchmidtKlau D  ،kcireV  ،  2020( منخف�صة  واأجور 
خ�صائر  من  عانت  التي  والترفيه  وال�صفر  وال�صيافة  بالتجزئة  البيع  مثل  للخطر  تعر�صًا  االأكثر  المجاالت  في  اأكبر 
العالم  اأنحاء  جميع  في  العامالت  الن�صاء  جميع  من   %  40 حوالي  فيها  الن�صاء  ت�صّكل  حيث  الجائحة  ب�صبب  طائلة 
العالم  حول  المنزلية  العمالة  من   %  72.3 حوالي  الن�صاء  تمّثل  كما  العاملين.  الرجال  من   %  36.6 مقابل 
 UNESCWA،( تاأمينية  تغطيات  وج��ود  وع��دم  لالإغالق  نتيجة  الوظائف  لفقدان  اأكبر  عر�صة  كن  واللواتي 

.)2020

في  ويرغبون  تعليمهم  فترة  اأنهوا  الذين  خا�صة  الجائحة  من  ت�صررًا  االأكثر  الفئات  اأحد  اأي�صًا  ال�صباب  وكان 
االأكثر  بالقطاعات  االلتحاق  اإلى  اأي�صًا  االأقرب  الفئة هي  كانت هذه  العمل )ILO، 2021(، حيث  ب�صوق  االلتحاق 
العالم.  م�صتوى  على  عامل(  مليون   131( العاملين  ال�صباب  اأرباع  ثالثة  من  يقرب  ما  ت�صم  والتي  للخطر  تعر�صًا 
قيود  فر�س  بعد  عملهم  منهم  الكثير  فقد  حيث  الر�صمي  غير  االقت�صاد  في  العاملين  فت�صم  الثالثة  الفئة  اأما 
كبير  ب�صكل  تاأثر  قد  عامل  مليار   1.6 يقرب من  ما  اأن  اإلى  التقديرات  وُت�صير  البلدان.  في مختلف  الحركة  وحظر 
العمالة  الرابعة  الفئة  وت�صمل   .)ILO, May 2020( المخاطر  عالية  القطاعات  في  العمل  ب�صبب  بالجائحة 
ي�صير  مما  الجائحة  اأثناء  بعد  عن  العمل  من  تمّكنت  التي  المهارات  عالية  بالعمالة  مقارنة  المهارات،  محدودة 
اأكثر  ن��اث  االإ وكانت  البطالة.  معدالت  تفاقم  من  الحد  في  االأزم��ة  مواجهة  و�صيا�صات  بعد  عن  العمل  دور  اإلى 
في  خ�صو�صًا  بعيد  حد  اإلى  المهاجرة  العمالة  ت�صررت  كما  المهارات.  محدودة  العمالة  بين  الذكور  من  ت�صررًا 
م�صتوى  على  العمل  �صن  في  �صكانها  بين  مهاجرة  عمالة  ن�صبة  اأعلى  ت�صم  التي  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول 
اال�صتهالك  على  �صلبية  ث��ار  اآ اإلى  اأّدى  مما  ح��ادًا،  تراجعًا  المهاجرة  العمالة  توظيف  فيها  �صهد  والتي  العالم 

 .)2021 العربي،  النقد  )�صندوق  االأم  لدولها  وتحويالتها  العمالة  لتلك  المحلي 
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يتحقق االأمن الغذائي من خالل خم�صة جوانب رئي�صة ت�صمل اإتاحة المنتجات الغذائية )العر�س(، والقدرة على تحمل 

التكاليف )االإمكانية االقت�صادية للو�صول(، و�صهولة الو�صول اإلى الغذاء، والجودة واالأمان ل�صمان تحقيق اال�صتفادة من 

  )Sonneveld A ،Bene،C.، Bakker، D.، Chavarro، M.J.، Even، B.، Melo، J. الغذاء، وتنوع االأغذية المتاحة

) 2021. وحّددت غالبية الدرا�صات اأن �صال�صل االإمداد الغذائي تعتبر اأكثر جوانب االأمن الغذائي تعر�صًا للخطر حيث اأنها 

القناة الرئي�صة لتهديد الجائحة لالأمن الغذائي. ويختلف تاأثيرها باختالف اأربعة  عنا�صر وهي طبيعة المنتج، حيث تتاأثر 

المواد الغذائية االأ�صا�صية مثل االأرز والقمح والذرة تاأثيراً منخف�صًا، بينما يكون التاأثير اأكبر على �صال�صل توريد الفواكه 

كما   .)IFPRI، 2020( العالمي  الم�صتوى  على  تعقيدًا  االأكثر  تعتبر  والتي  للتلف  المعّر�صة  والخ�صروات 

يختلف التاأثير وفقًا لنوع المنتج �صواء كان نهائيًا اأو ُمدخاًل حيث تت�صح االأزمات في و�صول المنتجات النهائية 

مقارنة بالمنتجات الو�صيطة )المدخالت(. اأي�صًا يختلف التاأثير وفقًا لالإنتاج اإذا كان كثيف العمل اأو كثيف راأ�س 

المال حيث يكون راأ�س المال اأقل ا�صطرابًا في االأجل الق�صير مقارنًة بعن�صر العمل االأكثر ت�صررًا من الجائحة 

واالحتياطات المرتبطة بها كتدابير االإغالق. واأخيرًا، يختلف التاأثير وفقًا للتكنولوجيا الم�صتخدمة والمرافق 

اللوج�صتية وم�صتوى التنمية االقت�صادية، فكلها عوامل توؤّدي اإلى تباين التاأثير. وهذا يعني تاأثيرات مختلفة على 

البلدان، مما ي�صير اإلى اأن تاأثير االأزمة ي�صبح اأ�صد ن�صبيًا على الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة.

وتعتبر المنطقة العربية من اأكبر م�صتوردي االأغذية في العالم حيث ت�صتورد كل دولة في المتو�صط حوالي 50 % من 

 Karasapan،( ال�صعرات الحرارية الم�صتهلكة لديها، مما يعنى اأنها اأكثر عر�صة لالأزمات التي تتعلق ب�صال�صل توريد الغذاء

Omer، 2020(. كما ت�صم المنطقة م�صر، اأكبر م�صتورد للقمح في العالم، واليمن و�صوريا باعتبارها اأكثر دول العالم 

التي تعاني من اأعلى درجات الخطورة لحدوث اأزمة غذائية والتي يمكن اأن ت�صل بها االأزمة الغذائية اإلى نحو 53 % و36 % من �صكانها 

على التوالي خ�صو�صًا واأن هذه الدول يعتمد نحو 50 % من �صكانها على الم�صاعدات الغذائية )GRFC، 2020(. فوفقًا لموؤ�ّصر الجوع 

العالمي، و�صل هذا الموؤ�ّصر في كل من اليمن و�صوريا اإلى درجات مثيرة للقلق )35 %- 50 %(، تليهما العراق )17.1 %(، وم�صر 

)11.9 %( وت�صّنف على اأنها في فئة البلدان المعتدلة المخاطر، لكنها ال تزال مرتفعة ب�صبب عدم تنا�صب معدالت الزيادة ال�صكانية مع 

معدالت االإنتاج المحلي من الغذاء، وارتفاع ن�صبة الفقر.  كذلك واجهت كل من العراق وليبيا وفل�صطين واحدة من النزاعات المقلقة 

على �صعيد االأمن الغذائي )FAO، 2020(.  وت�صهد بع�س دول المنطقة، خا�صة التي تعاني من النزاعات المحلية واالإقليمية، مزيجا 

من الموؤ�ص�صات ال�صعيفة وا�صطرابات في �صال�صل التوريد الغذائي والم�صاعدات الغذائية مما يعّمق االأزمة. 

2.3.2 الأمن الغذائي
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وبالتالي، فهناك تهديد وا�صح لالأمن الغذائي في المنطقة العربية، خا�صة في حالة الدول االأقل دخاًل، مع تزايد 

ن�صبة الفقر بها ب�صكل حاد منذ عام 2010 عك�س االتجاه العالمي، واأنها اأعلى من المتو�صط العالمي )االإ�صكوا، 2022(. 

و�صيرتفع عدد الفقراء في المنطقة من جراء الجائحة بدخول نحو 8.3 مليون فرد اإ�صافي في دائرة الفقر، وخا�صة من 

الفئات ال�صعيفة كالن�صاء وال�صباب والعاملين بالقطاع غير الر�صمي، وذلك نتيجة لالأثر ال�صلبي للجائحة على فر�س العمل 

والدخل وتدفق التحويالت المالية في المنطقة، حيث يمكن اأن يعاني نحو 1.9 مليون فرد من نق�س التغذية مع تزايد 

الفقر، باالإ�صافة اإلى االأثر ال�صلبي على االأمن الغذائي لالأطفال المتمدر�صين نتيجة توقف التغذية المدر�صية مع غلق هذه 

الموؤ�ص�صات التعليمية )االإ�صكوا، 2020(.

 كما �صّكل الفقر والظروف االقت�صادية الم�صطربة في بع�س بلدان المنطقة العربية تهديدًا الأمنها الغذائي، فيواجه

العام الّدين  ي�صكل  حيث  حادة،  اقت�صادية  اأزمة  الالجئين  وتوافد  الجائحة  تداعيات  بجانب  المثال  �صبيل  على   لبنان 

ال�صلع االأ�صا�صية اإلى انخفا�س القدرة على ا�صتيراد  يوؤّدي   المت�صاعد �صغطًا على االحتياطات من النقد االأجنبي، مما 

 بما في ذلك الغذاء. وعالوة على ذلك، فاإن انخفا�س قيمة العملة باأكثر من 63 % خالل الفترة )اأكتوبر 2019 - فبراير

 2020( اأّدى اإلى انخفا�س القّوة ال�صرائية للم�صتهلكين وانتقال �صريحة كبيرة منهم اإلى فئة الفقراء. كما اأ�صبح 9 % و6 %

 ومن ثم يوؤّدي التراجع .)Ling Ma et al ،Nyuk، 2021( من ال�صكان في العراق وليبيا على التوالي بحاجة اإلى م�صاعدات غذائية

   االقت�صادي اإلى زيادة م�صتويات غياب االأمن الغذائي في المنطقة، وخا�صة بين الفقراء. كما يمكن اأن يوؤّدي اإلى تدهور

نوعية النمط الغذائي.

 ولتقديم تحليل اأكثر عمقًا لم�صتويات االأمن الغذائي في المنطقة العربية، فاإن دليل االأمن الغذائي العالمي لعام 2020

”Global Food Security Index“ يوؤّكد على اأن �صوريا واليمن ال تزاال �صمن البلدان االأقل في م�صتويات تحقيق االأمن 

عن�صري في  نقاط  اأعلى  على  لت  ح�صّ فقد  الخليجي  التعاون  مجل�س  كبلدان  المرتفع  الدخل  ذات  الدول  اأما   الغذائي، 

 »القدرة على تحمل التكاليف« و«الجودة واالأمان« با�صتثناء البحرين، ومنخف�صة ن�صبيًا في عن�صر االإتاحة، حيث �صّجلت

 م�صر والمغرب اأف�صل اأداء في هذا العن�صر في المنطقة. واحتفظت معظم دول المجل�س باحتياطيات كبيرة من الغذاء

 و�صلت في البع�س منها، كاالإمارات، اإلى مخزون من القمح يمتد لمدة عام في حال انقطاع محتمل للواردات، وا�صتثمرت

 في البنية التحتية الالزمة لذلك. وبينما توجد تون�س والجزائر واليمن من بين الدول الع�صر االأكثر تدهورًا على م�صتوى

.)Mandour، D. 2021( العالم، كانت الكويت وقطر من بين اأف�صل 10 دول تتح�صن على م�صتوى العالم
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المرتبطة  االأجل  ق�صيرة  العالمية  االإم��داد  مخاطر  من  المحلية  اأ�صواقها  حماية  في  الحكومة  نجحت  م�صر،  وفي 

بالجائحة حيث ا�صتوردت في اأبريل 2020 كميات �صخمة من القمح لتغطية احتياجاتها، و�صاعفت �صعتها من التخزين 

للقمح من نحو 1.5 مليون طن في عام 2014 اإلى حوالي 3 مليون طن في عام 2019. وتم دعم هذه البيئة المواتية لالإمداد 

بعدة تدابير حكومية من اأجل تعزيز توافر الغذاء في البالد ل�صتة �صهور على االأقل، فا�صتوردت كميات �صخمة من االأغذية 

االأ�صا�صية مثل الذرة ال�صفراء وفول ال�صويا والحبوب البقولية، بخالف القمح. وفي الجزائر وم�صر واالأردن وال�صعودية 

وتون�س، تم تنويع عقود الواردات الغذائية والعقود االختيارية لتجنب مخاطر تقلبات االأ�صعار )FAO، 2020(. كما اأن�صاأت 

الدول العربية لجانًا لر�صد حالة االإمدادات الغذائية والمخزون واأن�صطة قطاع االأغذية الزراعية، و�صمان توفر المواد 

الغذائية وا�صتقرار اأ�صعارها. مع ذلك، ال تملك اأغلب دول المنطقة العربية القدرة المالية الالزمة للحفاظ على مثل هذه 

االإجراءات لفترة زمنية طويلة. 

ومن ثم، فقد �صلطت جائحة كوفيد-19 ال�صوء على مدى ه�صا�صة االأمن الغذائي في المنطقة العربية، وخا�صة في 

لتوؤّزم من هذه  االأوكرانية  الرو�صية-  االأزمة  ثم جاءت  النزاعات،  المت�صررة من  والدول  المنخف�س  الدخل  الدول ذات 

في  الكبير  االرتفاع  ثم  ومن  الغذائية  المنتجات  من  العالمي  المعرو�س  في  الكبير  النق�س  في  ت�صّببت  بعدما  الو�صعية 

اأ�صعارها لم�صتويات لم ت�صلها منذ 14 عامًا، مما له اأكبر االأثر على بع�س الدول العربية مثل م�صر كما هو مو�صح في 

الغذاء، في  الإنتاج  االأ�صا�صية  المدخالت  اأحد  يعتبر  والذي  االأ�صمدة،  اأ�صعار  ارتفاع  اأي�صًا  �صاهم  10.2. وقد  ال�صكل رقم 

ارتفاع االأ�صعار العالمية للمنتجات الغذائية منذ عام The World Bank، August 2022( 2020(. وهذا ي�صتدعي من 

الدول العربية و�صع خطط ا�صتراتيجية من اأجل اإدارة المخاطر الناجمة عن االأزمات، مما يخفف من وطاأتها على االأمن 

الغذائي واأثرها المحتمل على اال�صتقرار االقت�صادي وال�صيا�صي.  
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3.3.2. الأمن ال�صحي والدوائي
ال�صمود  على  قدراتها  اختلفت  كما   ،19 كوفيد-  جائحة  اتجاه  اأفعالها  ردود  في  العربية  الدول  تباينت  لقد 

االأدوي��ة  وتوفير  الم�صت�صفيات،  ف��ي  ال�صحية  الرعاية  لتقديم  م�صتعدًا  ك��ان  فبع�صها  للجائحة،  مواجهتا  ف��ي 

وال�صعودية  قطر  مثل  الجائحة،  بداية  منذ  الطبي  والكحول  الوجه  اأقنعة  مثل  الوقائية  الطبية  والم�صتلزمات 

االأمن  لموؤ�صر  وفًقًا  وذلك  وال�صومال،  واليمن  �صوريا  مثل  ا�صتعدادًا  اأقل  كان  االآخر  والبع�س  واالإمارات،  واالأردن 

ال�صحي العالمي “Global Health Security Index” لعام 202021. وقد اأ�صار هذا الموؤ�صر اإلى اأن اأغلب الدول 

دولة   21 اإجمالي  من  دولة   16 ترتيب  تاأّخر   11.2 رقم  ال�صكل  ح  ويو�صّ االأوبئة.  لمواجهة  مهّياأة  غير  زالت  ما  العربية 

تراجع  التي  الدول  بع�س  خ�صو�صًا  الجائحة(،  قبل  )ما   2019 بعام  مقارنة  الجائحة  ظل  في   2021 عام  في  عربية 

االأمن  انخفا�س  اإلى  ي�صير  مما  وال�صعودية،  واالإمارات  والكويت  ولبنان  والمغرب  م�صر  مثل  كبيرة  بدرجة  ترتيبها 

االأخرى. العالم  بدول  مقارنة  العربية  المنطقة  في  ال�صحي 

انت�صار  من  الحد  في  فعاليتها  للجائحة  �صارمة  احتواء  تدابير  نّفذت  التي  ال�صحية  االإدارة  ا�صتراتيجيات  واأثبتت 

العامة في عدة دول كلبنان  الم�صت�صفيات  اإنهاك  اإلى  االأزمة  االأولى من هذه  الموجة  اأدت  المنطقة. لكن  الجائحة في 

ال�صل�صة  االإدارة  مثل  الجائحة،  الحتواء  مبتكرة  وحا�صمة/اأو  �صريعة  تدابير  ال��دول  بع�س  وتبنت  وتون�س.  والمغرب 

االإنتاج  وتكثيف  االإم��ارات،  في  »الروبوتات«  قبل  من  والتعقيم  االفترا�صيين  واالأطباء  االأردن،  طّورتها  التي  لالأزمات 

كبير  ب�صكل  ال�صحية  الرعاية  مجال  في  واالبتكار  التعاون  تعزيز  تم  كما  المغرب.  في  الطبية  للم�صتلزمات  المحلي 

 .)OECD, 2020( وكذلك تعزيز اال�صتثمارات في التحّول الرقمي في المجال ال�صحي، والرعاية ال�صحية عن بعد



»النمو القت�صادي العربي في ظل الأزمات : جائحة كوفيد - 19 وما بعدها«
64

 2022 تقرير التنمية العربية

لالإ�صارة، تختلف الم�صت�صفيات في الدول العربية من حيث الحجم، وطبيعة الملكية، والمهام، واالأداء. وهي تواجه 

في  نق�س  فهناك  المقدمة،  الخدمة  وجودة  بالكفاءة  تتعلق  الدخل  ومتو�صطة  منخف�صة  البلدان  في  كثيرة  تحديات 

الحماية  ومعدات  الموؤهلة،  ال�صحية  والعمالة  ال�صرورية،  الطبية  والمعدات  واالأدوية  االأ�ِصّرة،  وعدد  الطوارئ،  خطط 

ال�صحة  لمنظمة  نظامية  مراجعة  وفي  والكهرباء.  المياه  م�صادر  نق�س  وكذلك  العدوى،  منع  وبرامج  ال�صخ�صية، 

العالمية لم�صت�صفيات دول المنطقة في عام 2019، تم تحديد نق�س في التخطيط للطوارئ، واإتاحة الموارد، مما يمثل 

الطارئة،  ال�صدمات  امت�صا�س  في  �صمودها  من  وانتقا�صًا  االأوبئة،  تف�صي  لمواجهة  الم�صت�صفيات  لجاهزية  تهديدًا 

للتعافي،  واالنتقال  االأ�صا�صية،  بوظائفها  والقيام  للمجتمع،  وال�صديدة  العاجلة  لالحتياجات  واال�صتجابة  التكيف  وفي 

.)WHO، 2022( اإلى تح�صين ا�صتعدادها لالأزمات الم�صتقبلية باالإ�صافة 

فيما يخ�س دول مجل�س التعاون الخليجي، وبالرغم من اأنها ال تزال اأقل من المتو�صط العالمي في مجال االإنفاق 

االأطباء  عدد  وزيادة  ال�صحية،  للرعاية  التحتية  البنية  في  كبيرة  با�صتثمارات  قامت  اأنها  اإاّل  ال�صحية  الرعاية  على 

المخ�ص�صات  زي��ادة  نتيجة  ال�صحية  الرعاية  خدمات  جودة  كبيرة  بدرجة  تح�صنت  كما  التمري�س.  في  والعاملين 

المتو�صط  من  بكثير  اأعلى  تعافي  معدالت  واأظهرت  الجائحة،  تف�صي  على  ال�صيطرة  في  الدول  هذه  ونجحت  المالية. 

العالمي نتيجة تطبيق ا�صتراتيجية قائمة على الوقاية، وتنفيذ فّعال ومبّكر لتدابير �صارمة للوقاية الكت�صاف الحاالت 

مماثلة  ا�صتراتيجية  تبّني  من  لالأوبئة  التاأهب  من  اأق��ل  م�صتوى  تعرف  التي  االأردن  تمّكنت  جانبها،  من  وتتّبعها. 

اأّما  ال�صتراتيجية دول مجل�س التعاون الخليجي، واأثبتت فعاليتها في مواجهة الجائحة لكن بتكلفة اقت�صادية مرتفعة. 

بالن�صبة للدول العربية االأخرى فال تزال تعاني من انخفا�س االإنفاق على الرعاية ال�صحية، ونق�س الموارد الب�صرية 

في  �صعوبة  اأكثر  الو�صع  وكان  �صارمة.  احتواء  تدابير  تنفيذ  اإلى  منها  العديد  حكومات  دفع  مما  الطبية،  والمعدات 

 ،)2020 اأغ�صط�س  في  بيروت  ميناء  انفجار  بعد  )خا�صة  لبنان  مثل  النزاعات  من  والمت�صررة  اله�صة  العربية  الدول 

  .)OECD, 2020) و�صوريا، واليمن

ذات  والمنتجات  والمطهرات  الطبية  االإمدادات  على  للطلب  كبير  ارتفاع  اإلى  ال�صحية  كوفيد-19  اأزمة  اأّدت  وقد 

ال�صلة بال�صناعات الكيماوية. وت�صمل االآثار ق�صيرة المدى للجائحة، اإ�صافة اإلى تغييرات في الطلب، مراجعة اللوائح 

االكتفاء  نحو  العربية  المنطقة  الدول وخا�صة في  الكثير من  والتطوير، وكذلك تحّرك  البحث  وتغييرات على م�صتوى 

اآثار طويلة االأجل للجائحة على هذا القطاع على كل من  االأدوية، مما قد ينتج عنه  التوريد الإنتاج  الذاتي في �صل�صلة 

.)Nikfar، S; Saiyarsarai،Ayati .2020( الم�صتويين العالمي والمحلي

وتتباين مختلف دول العالم، بما فيها العربية، على م�صتوى تحقيق االأمن الدوائي لمواطنيها. ويعود هذا االختالف 
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اإلى  باالإ�صافة  االأدوي��ة،  واأ�صعار  الفردي،  الدخل  وم�صتوى  االقت�صادية،  االأو�صاع  اأهمها  من  والتي  اأ�صباب  عدة  اإلى 

اإلى  كوفيد-19  جائحة  وان�صافت  االأهلية.  وال�صراعات  والحروب  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  كعدم  االأخرى  العوامل  بع�س 

هذه العوامل والتي كان لها عدة تداعيات �صلبية على قطاع االأدوية �صواء على م�صتوى العر�س اأو الطلب. على م�صتوى 

من  كبيرة  كميات  القتناء  بهم  دفع  وال��ذي  الم�صتهلكين  هلع  نتيجة  العالمي  الطلب  في  كبير  ارتفاع  حدث  الطلب، 

بع�س  واردات  بلغت  وقد  كوفيد19-.  فيرو�س  من  والعالج  للوقاية  ال�صيدالنية  والم�صتح�صرات  الدوائية  المنتجات 

الدول من االأدوية االأ�صا�صية م�صتويات مبالغ فيها في بع�س االأحيان بهدف �صمان وتاأمين احتياطاتها من هذه االأدوية 

اإجراءات االإغالق، وما نتج عنها من توقف  اأّدت  اأما على �صعيد العر�س، فقد  وتخزينها تح�ّصبًا الأي انقطاع محتمل. 

االإمداد،  �صال�صل  في  كبيرة  ا�صطرابات  اإلى  الم�صتوردة  الدوائية  والخامات  االأولية  للمواد  وال�صحن  النقل  خطوط 

ومنطقة  دولة   80 حوالي  قامت  كما  اأ�صعارها.  ارتفاع  اإلى  باالإ�صافة  الم�صتوردة،  االإنتاج  مدخالت  في  كبير  ونق�س 

االأولوية  اإعطاء  في  منها  رغبة  وذلك  والدوائية،  الطبية  االإم��دادات  ت�صدير  على  وحظر  قيود  عدة  بفر�س  جمركية 

.)UNCTAD، 2020( لمواطنيها

الدول،  لبع�س  الدوائية  التبعية  ا�صتمرار  »كوفيد- 19«  بمواجهة جائحة  الخا�صة  التطورات  اأظهرت  ب�صفة عامة، 

خا�صة العربية، واعتمادها على بلدان اأخرى لتوريد االأدوية واللقاحات، وما ينتج عن ذلك من مخاطر الأمنها الدوائي. 

كما اأبرزت باأن الدول العربية ال تتواجد عالميًا في مجال ت�صنيع االأدوية ب�صبب مجموعة من االختالالت والمعوقات، 

ل�صناعة  العالمية  االحتكارات  في  المعوقات  هذه  اأبرز  ح�صر  ويمكن  واأخرى.  دولة  بين  حدتها  في  تختلف  قد  والتي 

الدواء و�صيطرة ال�صركات الكبرى متعددة الجن�صيات، وعدم توّفر اال�صتثمار والتمويل، وتراكم التكاليف والر�صوم في 

والتطوير  البحث  و�صعف  التعليم،  وجودة  بم�صتوى  وعالقتها  المتخ�ص�صة  الب�صرية  الموارد  ونق�س  التوريد،  �صل�صلة 

وتعقد اإجراءات ت�صجيل براءات االختراع والملكية الفكرية )محمد اأمين لزعر، 2021(.

4.2 الفر�ص الم�صتفادة من الجائحة 

اأهمية بع�س القطاعات والمجاالت ال�صتمرار حياة الب�صر واأن�صطتهم االقت�صادية  اأظهرت جائحة كوفيد-19 مدى 

واجتماعيًا  اقت�صاديًا  منها  لال�صتفادة  جيدة  فر�صًا  تمثل  اأ�صبحت  ثم  ومن  االأزم��ات.  ظل  في  خا�صة  واالجتماعية، 

ا�صتغاللها  اأُح�صن  ما  اإذا  الم�صتقبل  في  العربية  للدول  حقيقية  فر�صًا  الوقت  ذات  في  تمثل  قد  والتي  وتكنولوجيًا، 

الم�صتوى  على  االقت�صاد  وا�صتقرار  المنا�صبة،  اال�صتثمار  بيئة  مثل  معينة  �صروط  توفير  وتم  للنمو  جديدة  كمحركات 

الكلي. ومن بين هذه القطاعات التي جاءت الجائحة لتبرز اأهميتها وبالتالي وجوب اال�صتفادة منها: �صناعة االأدوية، 

واالت�صاالت. المعلومات  وتكنولوجيا  والرقمنة 
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1.4.2. التو�صع في �صناعة الأدوية عالميًا وعربيًا

التجارة  حجم  من  رفع  مما  العالم  م�صتوى  على  والدوائية  الطبية  الم�صتلزمات  على  العالمي  الطلب  تزايد  اإلى  الجائحة  اأّدت 

الن�صف  في  دوالر  مليار   1.286 الطبية حوالي  الم�صتلزمات  من  وال�صادرات  الواردات  اإجمالي  قيمة  بلغت  فقد  المجال.  هذا  في 

االأول من عام 2021، بما يمثل نموًا بنحو 12.4 % مقارنًة بالفترة ذاتها من عام 2020. و�صّكل قطاع الم�صتلزمات الطبية 6.1 % 

من اإجمالي حجم التجارة العالمية في الن�صف االأول من عام 2021، مقارنًة بحوالي 5.4 % في الن�صف الثاني من عام 2019 قبل 

واالإبر(  المطاطية  القفازات  اللقاحات )مثل  الإعطاء  ال�صرورية  العنا�صر  ذلك  في  بما  الطبية  االإمدادات  نمت  وكذلك  الجائحة. 

% في الن�صف االأول من عام 2021، مقارنًة بالفترة  %، وزادت تجارة الكوا�صف الت�صخي�صية للفيرو�س بحوالي 54.5  بنحو 34.8 

.)WTO، 2021( ذاتها من عام

العالمية  ال�صركات  بع�س  مع  �صراكات  بعقد  العربية  الدول  بع�س  قامت  محلية،  اإنتاج  خطوط  عبر  اللقاحات  ت�صنيع  وبهدف 

الم�صنعة للقاحات. ومن االأمثلة على ذلك عقد �صفقة في �صبتمبر 2020 بين �صركة االأدوية الم�صرية »Pharco« و�صندوق اال�صتثمار 

بين   2021 اأبريل  في  اتفاقية  توقيع  تم  كما  الرو�صي.   »Sputnik V« لقاح  من  مليون جرعة   25 وتوريد  لت�صنيع  الرو�صي  المبا�صر 

الدوائية  للم�صتح�صرات  ال�صينية  واللقاحات )فاك�صيرا( و�صركة )�صينوفاك(  الحيوية  للم�صتح�صرات  القاب�صة  الم�صرية  ال�صركة 

»فاك�صيرا  لقاحي  جرعات  ت�صنيع  في  بالفعل  البدء  تم  وقد  م�صر.  في  لكوفيد-19  الم�صاد  »�صينوفاك«  لقاح  لت�صنيع  الحيوية 

اإنتاج باإجمالي مليون جرعة. وتم االإعالن في الجزائر عن البدء  اإنتاج ثالث دورات  اأواخر يونيو 2021، حيث تم  و�صينوفاك« في 

اللقاح في �صبتمبر 2021 ب�صراكة مع رو�صيا. واأعلنت تون�س في فبراير 2021 عن اتفاق مع بريطانيا لت�صنيع لقاح  اإنتاج ذات  في 

واإنتاج  ت�صنيع  في  الإ�صراكه  ال�صينية  »�صينوفارم«  �صركة  مع  �صراكة  اتفاقيات   2021 اأغ�صط�س  في  المغرب  وّقع  كما  اأ�صترازينيكا. 

لقاح »�صينوفارم« في المغرب. وفي مار�س 2021، تم خلق �صركة م�صتركة بين �صركة االأدوية ال�صينية “�صينوفارم �صي اإن بي جي” 

CNBG« و�صركة »جي 42« االإماراتية الإنتاج لقاح م�صاد لكوفيد- 19، يحمل ا�صم “حياة - فاك�س”  )محمد اأمين لزعر، 2021(.

بعد  العالم  م�صتوى  على  وتجارتها  والدوائية  الطبية  الم�صتلزمات  على  الطلب  في  الذي حدث  الكبير  النمو  من  ويت�صح 

الجائحة اأن هناك فر�صة �صانحة للدول العربية يمكن اأن ت�صتغلها في تطوير �صناعة هذه الم�صتلزمات مما يمّكنها من توفير 

ذلك  وي�صترط  الفائ�س.  وت�صدير  المحلي،  ال�صوق  احتياجات  وتلبية  ال�صناعة،  هذه  تكنولوجيا  وتوطين  الئقة،  عمل  فر�س 

وتعزيز  الالزم،  التمويل  وتوفير  الخا�س،  القطاع  خ�صو�صًا  المجال،  هذا  في  اال�صتثمار  لت�صجيع  المنا�صبة  الظروف  توفير 

اال�صتثمار في راأ�س المال الب�صري وتطوير نوعية وجودة التعليم، وت�صجيع ودعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، وت�صجيع 

الم�صترك. العربي  التعاون 
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2.4.2. تو�صع قطاع الرقمنة والتكنولوجيا والت�صالت
لم يعد االت�صال الرقمي في ظل جائحة كوفيد-19 يتعلق باالت�صاالت التقليدية والبحث عن المعلومات فح�صب، بل 

�صارت الرقمنة وا�صتخدام تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات من االأفراد والحكومات وال�صركات �صرطًا اأ�صا�صيًا ل�صمان 

ا�صتمرارية االأن�صطة االقت�صادية واالجتماعية في �صوء التباعد االجتماعي واالإغالق �صبه الكامل في معظم دول العالم. 

وُيالحظ اأن منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا �صهدت زيادة في الطلب على خدمات النطاق العري�س ب�صكل ملحوظ 

منذ تف�صي الجائحة. كما زادت ن�صبة التجارة الدولية في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت من اإجمالي حجم 

تجارة الخدمات في منطقة �صمال اأفريقيا بن�صبة كبيرة من جراء الجائحة كما يت�صح من ال�صكل رقم 12.2.

ولذا، اتخذت حكومات بع�س الدول العربية عدة اإجراءات لتح�صين �صبكة النطاق العري�س والخدمات االإلكترونية، 

ت�صمنت االآتي:

اال�صتهالك )م�صر،  بعد  بالدفع  للم�صتهلكين  ي�صمح  الم�صبق، مما  الدفع  ت�صهيالت  ا�صتخدام  في  المرونة  زيادة    

وتون�س، وفل�صطين(. 

 زيادة �صرعة االإنترنت للم�صتخدمين دون تكلفة اإ�صافية )لبنان، والعراق، والبحرين(.

و�صلطنة  المتحدة  العربية  االإمارات  االإنترنت مثل  ال�صوت عبر  نقل  بروتوكول  تطبيقات  الدول حظر  بع�س  اإلغاء   

عمان، وقدمت �صركة فودافون في م�صر تطبيقات �صحابية مجانية لل�صركات.
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  تاأمين الو�صول الم�صتمر اإلى مختلف خدمات الحكومة االإلكترونية في المملكة العربية ال�صعودية بف�صل ا�صتثمارها 
الم�صتمر في البنية التحتية الرقمية الحديثة، ومن�صات الحكومة الرقمية على مدى العقدين الما�صيين.

  تطوير من�صات التعلم االإلكتروني في العديد من دول المنطقة، كما هو الحال في المملكة العربية ال�صعودية، حيث 
اأ�صبحت بوابة التعليم الوطنية »عين« القناة الرئي�صة للتعليم الأكثر من 6 ماليين م�صتخدم. 

 قدمت الحكومات في م�صر وال�صعودية وفل�صطين خدمات االإنترنت المجانية الأ�صاتذة الجامعات، و�صرائح التليفونات 
المحمولة مجانية للطالب للو�صول اإلى من�صات التعلم من خالل اأجهزتهم.

 توفير الو�صول المجاني اإلى من�صات التعليم عبر االإنترنت في تون�س والمغرب والبحرين. بينما تم تطوير من�صات 
االأردن. تعليمية جديدة اإبان الجائحة مثل” Darsak‘‘ و” Idrak » و“Abwab” في 

نتيجة  العربية  ال��دول  في  لالإنترنت  الم�صتخدمين  عدد  في  حدثت  التي  الهائلة  الزيادة   13.2 رقم  ال�صكل  ويو�صح 
معدالت  ارتفاع  اإلى  باالإ�صافة  الخام�س،  والجيل  الرابع  للجيل  الداعمة  المحمول  اأجهزة  ا�صتخدام  زاد  كما  للجائحة، 
Zoom، Microsoft Teams، Skype، والتوا�صل عن بعد في مجاالت  ا�صتخدام التطبيقات التكنولوجية مثل: تطبيق 
عديدة منها التعليم، والعمل، ورقمنه المعامالت الم�صرفية، وتعزيز ال�صمول المالي، مما يعتبر فر�صة �صانحة ل�صخ مزيد 
من اال�صتثمارات في قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات للتو�صع فيه وتطويره، مع االأخذ في االعتبار ارتباطه الوثيق 
باالبتكار والتعليم الجيد. كما تم تطوير ترتيبات العمل عن بعد عبر االإنترنت لت�صهيل العمل الم�صتمر لالإدارة العامة، 
حيث طّور كل من االأردن والمغرب كتيبات عملية تخ�س العمل عن بعد، تحدد االإر�صادات الرئي�صة لت�صهيل ممار�صته. ولكن 
على الّرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، اإال اأن هناك �صعوبة في ممار�صة العمل عن بعد ب�صبب نق�س مهارات 
.)OECD, 2020( العاملين بالخدمة المدنية وانخفا�س م�صتوى التحّول الرقمي للخدمات في العديد من الدول العربية
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5.2 خال�صة الف�صل الثاني

لها  ي�صبق  لم  عالمية  اقت�صادية  اأزمة  اإلى  �صحية  اأزمة  من  تحّولت  والتي  »كوفيد-19  على جائحة  الف�صل  هذا  رّكز 

مثيل منذ عقود طويلة نتيجة االإجراءات االحترازية التي تم اتخاذها على م�صتوى مختلف الدول لمواجهتها والحد من 

تداعياتها ال�صلبية. وكان من اأبرز نتائجها انكما�س غالبية االقت�صادات �صواء متقدمة اأو نامية وانخفا�س كبير لمعدالت 

النمو االقت�صادي في اأغلب دول العالم بما فيها العربية. 

وقد ت�صّببت عمليات االإغالق االحترازي والقيود على التنّقل وال�صفر في جميع اأنحاء العالم في حدوث تراجع كبير 

اأّدى بدوره  لالأن�صطة ال�صناعية والتجارية المختلفة وحركة النقل والن�صاط ال�صياحي و�صال�صل التوريد العالمية، والذي 

على  كبير  اأثر  التطورات  لهذه  كان  وقد  الأ�صعاره.  حاّد  انخفا�س  ثّم  ومن  النفط  على  العالمي  للطلب  كبير  تراجع  اإلى 

االقت�صاد العالمي حيث �صّجل معّدل نمو بقيمة �صالبة بلغت حوالي 3.2 %- في المتو�صط في عام 2020 ح�صب مجموعة 

من الموؤ�ص�صات المالية الدولية مقابل متو�صط بنحو2.7 % في عام 2019. 

االإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  التي �صهدتها معدالت  ال�صلبية  النتائج  للجائحة دور كبير في  العالم كان  وك�صائر دول 

اأعلى عمومًا في الدول النفطية مقارنًة بالدول  في جل البلدان العربية خالل عام 2020. وقد كانت معدالت االنكما�س 

والذي  النفط  الأ�صعار  الكبير  االنخفا�س  و�صدمة  الجائحة  �صدمة  متزامنتين:  ل�صدمتين  تعّر�صت  لكونها  النفطية  غير 

اأما الدول غير النفطية فقد �صهدت انخفا�صا ملحوظًا لل�صادرات  اإلى تراجع كبير ل�صادراتها واإيراداتها المالية.  اأّدى 

خ�صو�صًا في الخدمات ال�صياحية وتراجعًا كبيرا لتحويالت مواطنيها العاملين بالخارج. من جانب اآخر، تجاوزت معدالت 

االنكما�س ن�صبة 10 % من الناتج المحلي االإجمالي في الدول العربية التي تعرف عدم ا�صتقرار �صيا�صي واأمني مثل ليبيا 

والعراق ولبنان، و�صوريا، واليمن، وفل�صطين. اأما على الم�صتوى القطاعي، فقد تباين تاأثير الجائحة فكان النفط وال�صياحة 

والنقل والطيران والتجارة من اأبرز القطاعات ت�صّررًا، بينما ا�صتفاد من الجائحة ب�صفة رئي�صة كل من قطاع االت�صاالت 

وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة و�صناعة االأدوية والم�صتلزمات الطبية. 

وقد ترّتب عن انخفا�س معدالت النمو االقت�صادي في اأغلب دول العالم، بما فيها العربية، اإلحاق ال�صرر بكثير من 

اأظهرت  االإطار  هذا  في  البطالة.  لن�صبة  كبير  ارتفاع  في  وت�صّبب  الر�صمية  غير  والعمالة  وال�صباب  الن�صاء  مثل  الفئات، 

الجائحة، وعلى غير العادة عند ح�صول ركود اقت�صادي، عدم ا�صتيعاب القطاع غير الر�صمي للعمالة التي فقدت وظائفها 

من جراء الجائحة وذلك ب�صبب االإغالق الكبير لالأن�صطة االقت�صادية واالجتماعية، مما حال دون قيام هذا القطاع بتوفير 

فر�س عمل لفاقدي الوظائف في القطاع الر�صمي. كما كان التراجع في نمو االقت�صاد العالمي م�صحوبًا بزيادة في عدد 

الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 100 مليون ن�صمة الأول مرة بعد عقدين من االنخفا�س الم�صتمر. 
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ل اإلى لقاحات م�صادة لفيرو�س كوفيد-19 وارتفاع ن�صبة التطعيم على م�صتوى العالم واإزالة القيود  وتزامنًا مع التو�صّ
لالإنفاق  الكبيرة  والم�صاهمة  والنقدية  المالية  الدعم  �صيا�صات  اإلى  اإ�صافة  االقت�صادات،  لمختلف  التدريجي  واالنفتاح 
الحكومي لمواجهة التاأثير ال�صلبي للجائحة، عاد االقت�صاد العالمي، وكذلك الدول العربية، لي�صجل نتائج ايجابية في عام 
2021 بلغت معدل نمو بحوالي 6.1 %. وكانت جل التوقعات ت�صير اإلى ا�صتمرار هذا التح�ّصن في االأعوام المقبلة تزامنًا 

مع انح�صار الجائحة وتوا�صل ت�صريع عمليات التطعيم على م�صتوى العالم، لكن ظهور فيرو�صات متحورة واندالع االأزمة 
الرو�صية-االأوكرانية وتعطيلها للن�صاط االقت�صادي واال�صتثمار والتجارة واالرتفاع الكبير لن�صبة الت�صخم العالمي ب�صبب 
ارتفاع اأ�صعار الغذاء والوقود والتحديات التي تواجه �صال�صل االإمداد الدولية ف�صاًل عن اإنهاء العمل بال�صيا�صات المالية 
والنقدية التي�صيرية كانت وراء مراجعة عدة موؤ�ص�صات مالية دولية لمعدالت نمو االقت�صاد العالمي والتي كان اآخرها في 
يوليو 2022 عندما خّف�س �صندوق النقد الدولي مّرة اأخرى توّقعاته لت�صبح 3.2 % في عام 2022 و2.9 % في عام 2023، 

اأي بانخفا�س بحوالي0.4 و0.7 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في »تقرير اآفاق االقت�صاد العالمي« ل�صهر اأبريل.  

من جانب اآخر، اأظهرت التطورات الخا�صة بالجائحة ا�صتمرار التبعية الغذائية والدوائية للدول العربية واعتمادها 
على بلدان اأخرى لتوريد كميات كبيرة من االأغذية واالأدوية واللقاحات، وما ينتج عن ذلك من مخاطر الأمنها الغذائي 
من  مجموعة  ب�صبب  االأدوي��ة  ت�صنيع  مجال  في  عالميًا  غائبة  �صبه  العربية  ال��دول  باأن  بالخ�صو�س  واأب��رزت  والدوائي. 
اال�صتثمار  توفر  اأبرزها في عدم  ويمكن ح�صر  واأخ��رى.  دولة  بين  تختلف في حدتها  قد  والتي  والمعوقات،  االختالالت 
والتمويل، وتراكم التكاليف والر�صوم في �صل�صلة التوريد، ونق�س الموارد الب�صرية المتخ�ص�صة وعالقتها بم�صتوى وجودة 

التعليم، و�صعف البحث والتطوير.

وتم التاأكيد في هذا الف�صل على اأهمية اإعطاء الدول العربية االأولوية في مثل هذه االأزمات لبرامج التطعيم وت�صريع 
التعافي  لدعم  الالزم  المالي  الحّيز  تعزيز  �صاأنها  من  التي  التدابير  اتخاذ  وكذلك  والجهات،  الفئات  كل  لتعم  وتيرتها 
مود االقت�صادي وخلق  االقت�صادي وتحفيز النمو، خ�صو�صًا موا�صلة االإ�صالحات الهيكلية الهادفة اإلى زيادة م�صتويات ال�صّ
الوظائف للمواطنين وتحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة. وتم التاأكيد على اأهمية ورفع وتيرة التنويع االقت�صادي وتنويع 

م�صادر الدخل وموارد الميزانيات العام واال�صتثمار في التكنولوجيا الرقمية، وقطاع المعلومات، والبحث، والتطوير.
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1.3 مقدمة

2.3 الحزم التحفيزية العربية في مواجهة اأزمة كوفيد- 19 

مواجهة جائحة غير م�صبوقة �صهدها العالم منذ اأواخر عام 2019، وما اأ�صفرت عنه من تداعيات ان�صانية واقت�صادية 
اإلى تبني  اأغلب دول العالم النامي والمتقدم وكذلك الموؤ�ص�صات الدولية واالإقليمية المعنية  واجتماعية متعددة، بادرت 
الجائحة �صحية  اأ�صباب  لكون  المختلفة. ونظرًا  اأطوارها  الجائحة في  للتعامل مع  واالإجراءات  ال�صيا�صات  مجموعة من 
باالأ�صا�س، فقد ركزت غالبية االإجراءات والتدخالت في البداية على تعزيز قدرات الدول على احتواء الفيرو�س ومحا�صرته 
والذي كان له تداعيات �صلبية كبيرة على مختلف االقت�صادات. وقد خل�صت العديد من البلدان -وبينها الدول العربية - 
اإلى الحاجة اإلى اإعادة ت�صغيل اقت�صاداتها في ظل �صوابط �صحية تحد من انت�صار الفيرو�س، وتدخالت اجتماعية موازية 
لتحقيق التوازن المن�صود بين حياة االأفراد ونمو االقت�صاد. لذا رّكزت في المراحل التالية من الجائحة على التدخالت 
من منظور اأكثر �صمواًل يتبنى �صيا�صات لحوكمة واإدارة اأزمة الجائحة اقت�صاديًا واجتماعيًا على كافة الم�صتويات الكلية 
والقطاعية، مع التركيز على م�صاندة القطاعات والفئات المت�صررة واالأكثر انك�صافًا اأمام تداعياتها ال�صلبية، والتمهيد 

لمرحلة متقدمة ال�صتعادة زخم الن�صاط االقت�صادي والتعافي من الجائحة.

وراكمت دول العالم - عامة - والدول العربية - خا�صة - خبرات مهمة ومتنوعة في اإدارة الجائحة. لكن، وفي الوقت 
الذي بداأت فيه بوادر التعافي في الظهور في عام 2021 األقت اأزمة جديدة بظاللها على االقت�صاد العالمي والعربي ناجمة 

عن الحرب الرو�صية-االأوكرانية والتي فاقمت من تحديات التعافي وفر�صت مزيًدا من عدم اليقين حول نجاحه.

االقت�صادي،  ونموها  العربية  ال��دول  على   19 كوفيد-  جائحة  تداعيات  من  ال�صابق  الف�صل  عر�صه  لما  وا�صتكمااًل 
يلقي هذا الف�صل ال�صوء على اأهم ال�صيا�صات التي تبنتها هذه البلدان والخبرات التي راكمتها لمواجهة هذه االأزمة، مع 
االإ�صارة اإلى ت�صابك تداعيات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية مع تداعيات الجائحة. ويتناول الف�صل بالتحليل الحزم المالية 
العالم،  اأقاليم  بباقي  ومقارنتها  ا�صتخداماتها  ومجاالت  قيمتها  حيث  من  الجائحة  مواجهة  في  الدول  لهذه  التحفيزية 
ثم يتناول ال�صيا�صات واالإجراءات التي تبنتها لمواجهة التداعيات االقت�صادية واالجتماعية للجائحة، وكذلك احتماالت 
تعافي االقت�صادات العربية في ظل تزايد عدم اليقين الذي فر�صته االأزمة الرو�صية االأوكرانية. وينتهي الف�صل بعر�س 
لخبرات من تجارب عربية في اإدارة االأزمة وال�صعي لحوكمتها مع االإ�صارة اإلى خبرات عالمية واإقليمية مقارنة حول طبيعة 

ال�صيا�صات واإدارة االأزمة على ال�صواء.

باإعداد �صيا�صات  الدول قامت  اأغلب  اأن  الجائحة، يمكن مالحظة  العالمي في مواجهة  للم�صهد  في مراجعة �صريعة 

وحزم مالية تحفيزية والتي ترّكزت حول محورين اأ�صا�صيين: 

  دعم االأنظمة ال�صحية في محاربة الفيرو�س، من خالل توفير التمويل الالزم للقطاع الطبي واالأدوية والمعدات 

 2022
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والم�صتلزمات الطبية واالمدادات الالزمة واأماكن للعزل ال�صحي، وكذلك تقديم الدعم للموارد الب�صرية العاملة في قطاع 

ال�صحة. 

تمويل  خالل  من  وذل��ك  وال�صركات،  االأف��راد  على  للجائحة  واالجتماعية  االقت�صادية  التداعيات  من  التخفيف   

االجراءات العديدة والمتنوعة �صواء المتعلقة بال�صيا�صات المالية اأو النقدية التي تبنتها الدول لدعم االفراد وال�صركات 

في مواجهة الجائحة.

 وتختلف تقديرات اإجمالي تلك الحزم على م�صتوى العالم، ففي حين قّدرها �صندوق النقد الدولي بنحو 13.8 تريليون 

دوالر خالل عام 2020، اأ�صارت تقديرات اأخرى لالأمم المتحدة، )United Nations، 2021 ( اإلى نحو 18 تريليون دوالر 

بما يوازى 23 % تقريبا من الناتج االإجمالي العالمي. وعلى اأقل التقديرات، فاإن قيم الحزم المعلنة ُتعد غير م�صبوقة بما 

يعك�س حجم و�صخامة التاأثيرات ال�صلبية للجائحة على الب�صر واالقت�صادات حيث تتعدى القيمة التي اأنفقت في مواجهة 

التنموية.  الم�صتويات  لكافة  العالمية 2009-2008  المالية  االأزمة  اإنفاقه في مواجهة  تم  لما  اأ�صعاف عديدة  كوفيد-19 

ويتفاوت هذا االإنفاق بين الدول، ففي حين بلغت مخ�ص�صات الحزم التحفيزية في الدول المتقدمة ما يقرب من 10 % 

في المتو�صط من الناتج المحلي االإجمالي لكل دولة وهو ما يعادل زيادة بن�صبة 270 % عن اإنفاقها لمواجهة االأزمة المالية 

% عن مثيلتها لمواجهة  اأنها تزيد اأي�صا بن�صبة 18  % في المتو�صط في الدول النامية، اإال  العالمية، فاإنها لم تتجاوز 5 

 .)UNCTAD، 2020( .االأزمة المالية العالمية في تلك الدول

من جهة اأخرى، فقد تفاوتت قيمة ومدى الحزم التحفيزية ما بين دول العالم، بل وتفاوتت خالل المراحل الزمنية 

المختلفة من االأزمة على م�صتوى الدولة الواحدة، وارتبطت قيمة الحزم المالية بعوامل متعددة منها الو�صع ال�صحي، 

ومدى  للدولة،  االإجمالي  المحلي  والناتج  بها  االإنفاق  وقيمة  الفيرو�س  مواجهة  على  الدولة  في  ال�صحي  النظام  وقدرة 

.)Siddik، 2020( صرامة ال�صيا�صات الحكومية المتبعة في مواجهة االأزمة، الحيز المالي للحكومات، ... الخ�

باالإعالن عن حزم تحفيزية طارئة لمواجهة تداعيات فيرو�س  الدول  بادرت غالبية  العربية،  البلدان  وعلى م�صتوى 

يناير2020 وحتى منت�صف  بنحو 95 مليار دوالر منذ  المتحدة  االأمم  رت ح�صب  ُقدِّ وال�صركات  االأفراد  كوفيد- 19 على 

مايو 2021 )عبد المنعم، 2020(، ويو�صح ال�صكل رقم 1.3 ن�صب حزم التحفيز المالي للدول العربية من اإجمالي الناتج 

المحلي االإجمالي.
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تقدم  ولمدى  لديها  المالي  للحيز  وفقا  الطارئة  المالي  التحفيز  تدبير حزم  على  العربية  الدول  قدرة  تفاوتت  وقد 
النظام ال�صحي بها، ويالحظ اأن ن�صب التحفيز المالي تتراوح بين )0.1-13 %( كن�صبة من الناتج المحلي االإجمالي. كما 
ُيالحظ اأن الدول الم�صدرة للنفط تمكنت من تدبير حزم مالية مرتفعة كقطر والبحرين وال�صعودية والجزائر واالإمارات، 
في حين ا�صتطاعت دول اأخرى غير نفطية تدبير حزم تحفيزية كبيرة ن�صبيا مثل المغرب وتون�س وم�صر. وب�صكل عام، 
العديد  في  مثيالتها  عن  وكذلك  المتقدمة  الدول  في  مثيالتها  عن  العربية  للدول  التحفيزية  الحزم  تقل  للحجم  وفًقا 
من الدول ذات الم�صتويات التنموية المتقاربة، فعلى �صبيل المثال كانت ن�صبة الحزم التحفيزية من الناتج المحلي في 
البرازيل حوالي 12 %، وفى جنوب اأفريقيا 9 %، وفى تركيا 8 %. وعلى م�صتوى الدول العربية ككل، ووفقا لتقديرات االأمم 
المتحدة مثلت ن�صبة الحزم التحفيزية نحو 1 % فقط من اإجمالي الحزم التحفيزية على م�صتوى العالم، مما ي�صير لوجود 
�صيق في الحيز المالي لمعظم الدول العربية خا�صة اإذا تم مقارنتها باإقليم �صرق اآ�صيا والدول االأوروبية، كما يت�صح من 

ال�صكل رقم 2.3. 
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قيم  االأكبر من  الن�صيب  االقت�صادي على  الن�صاط  ا�صتحوذ دعم  العالم،  اأقاليم  االإنفاق، وكمختلف  وفًقا لمجاالت 
الحماية  الإج��راءات  الموجه  الدعم  يلي ذلك  الجائحة،  مواجهة  في  العربية  الحكومات  اأعلنتها  التي  التحفيزية  الحزم 
االجتماعية واإن كان ن�صيبها الن�صبي اأقل من مثيله في اأمريكا الالتينية والكاريبي واأمريكا ال�صمالية واأخيرًا، دعم النظم 

ال�صحية واإن كان ن�صيبه الن�صبي اأقل من مثيله في �صرق اآ�صيا والبا�صفيك على النحو المبين بال�صكل رقم 3.3.

اأما بخ�صو�س الحماية االجتماعية، فقد تم ر�صد نحو 1،850 تدخال واإجراًء على م�صتوى العالم، ويتركز 60 % منها 
الدول  االجتماعية في  الحماية  اإج��راءات  يتجاوز عدد  لم  الالتينية، في حين  واأمريكا  اآ�صيا  و�صرق  االأوروبية  الدول  في 

 .)United Nations، 2021( العربية 10 % من اإجمالي عدد اإجراءات الحماية االجتماعية على م�صتوى العالم

ا�صتفاد منها الموظفون  العربية  % من حزم الدعم على م�صتوى الدول  اأن نحو 68  الم�صتفيدين، يت�صح  ومن حيث 
واأ�صحاب االأعمال الحرة �صواء كان عمل ر�صمي اأم غير ر�صمي مقابل 85  % في �صرق اآ�صيا و80 % في اأوروبا وو�صط اآ�صيا. 
كما ا�صتفاد المعطلون بنحو 17 % من حزم الدعم المقدمة على م�صتوى الدول العربية مقابل 40 % في اأمريكا ال�صمالية. 
واأخيرًا ا�صتحوذ دعم االأفراد واالأ�صر اأو الفئات المهم�صة بمن فيهم المر�صى وال�صجناء وذوي االإعاقة والم�صردين والفقراء 
واالأ�صر التي تعولها امراأة على ما يقرب من 14 % من اإجمالي الدعم المالي على م�صتوى الدول العربية بينما تجاوزت هذه 

) United Nations، 2021()الن�صبة 90 % في اإقليم جنوب اأ�صيا و60 % في اإفريقيا )دون دول �صمال اإفريقيا

ومن حيث م�صادر تمويل الحزم المالية التحفيزية العربية، وبخالف الموارد التي دبرتها الحكومات من موازناتها 
العمومية، كان للعديد من الموؤ�ص�صات التنموية الدولية واالإقليمية دور بارز في تقديم الدعم المالي والفني للدول العربية 
لتمويل  ائتمانية  ت�صهيالت  العربي  النقد  �صندوق  قدم  فقد  واالجتماعية.  االقت�صادية  وتداعياتها  الجائحة  مواجهة  في 
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موازين مدفوعات الدول االأع�صاء وتعزيز االحتياطيات وتمويل تاأمين احتياجاتها من ال�صلع اال�صتراتيجية خالل االأزمة، 
وقد ا�صتفادت تون�س والمغرب واالأردن من تلك القرو�س والت�صهيالت التي قدمها ال�صندوق، كذلك قدم ال�صندوق العربي 
للتنمية  االإ�صالمي  البنك  وتون�س، كما قدم  االأردن  لفائدة  ائتمانية  وت�صهيالت  واالجتماعي قرو�صًا  االقت�صادي  لالإنماء 
م�صاعدات ومنح مالية عاجلة للدول االأع�صاء في البنك لدعم النظم ال�صحية بها في مواجهة الجائحة. )محمد اأمين 

لزعر، 2020(.

ب�صروط  الدولية  والم�صاعدات  المنح  من  دوالر  مليار   160 نحو  باإتاحة  الدولي  البنك  قام  الدولي،  الم�صتوى  وعلى 
مي�صرة، وتقديم م�صاعدات طارئة ومد اآجال �صداد الديون الثنائية لبع�س الدول، وقد ا�صتفادت م�صر والمغرب وتون�س 
ذات  وفي   .)2022 الدولي،  )البنك  الجائحة  مواجهة  في  البنك  قدمه  الذي  الدعم  من  وموريتانيا  وجيبوتي  واالأردن 
ال�صياق، قدم �صندوق النقد الدولي ت�صهيالت تمويلية طارئة باالعتماد على اأدوات تمويلية متنوعة لم�صاعدة الدول على 
 )Rapid Financing Instrument( تغطية احتياجاتها التمويلية التي تفاقمت نتيجة للجائحة، وتعد اآلية التمويل ال�صريع
اأحد االآليات التي تبناها ال�صندوق في هذا الخ�صو�س والتي ا�صتفادت منها دول عربية عديدة من بينها م�صر واالأردن 

.)IMF، 2022(

ولكي ت�صتمر الدول العربية في م�صاندة االقت�صادات واالأفراد في الموجات المتتالية من الجائحة وما يتطلبه ذلك من 
موارد مالية فقد حاول العديد منها كم�صر وتون�س وال�صعودية وقطر تر�صيد االإنفاق العام في المجاالت غير ال�صرورية، 
وتوجيه هذه الموارد لتمويل االحتياجات. كما قامت بفر�س �صرائب موؤقتة خ�ص�صت لمواجهة الجائحة ومنها على �صبيل 
المعا�صات،  % من  و0.5  والخا�س  العام  بالقطاعين  العاملين  اأجور  % من   1 قامت بخ�صم �صريبة  التي  المثال م�صر 
وقامت ال�صعودية باإلغاء بدل غالء المعي�صة للعاملين بالقطاع العام وزيادة �صريبة القيمة الم�صافة من 5 % اإلى 15 % 
اعتباًرا من يوليو 2021 وزيادة الر�صوم الجمركية على بع�س ال�صلع الم�صتوردة، كما قامت تون�س بزيادة معدل ال�صرائب 

على فوائد الودائع وفر�صت �صريبة اإ�صافية بقيمة 2 % على اأرباح ال�صركات المالية. 

3.3 دور ال�صيا�صات القت�صادية في الت�صّدي للجائحة

للت�صّدي  االحترازية  االإجراءات  من  مجموعة  تبني  في  المختلفة  التنموية  بم�صتوياتها  العالم  دول  ت�صابهت 

المدار�س  وغلق  التنقل  وتقييد حركة  الطيران  ووقف  الجزئي  اأو  الكلي  الغلق  وذلك من خالل  الجائحة  لتداعيات 

التوريد  �صال�صل  وتوقف  االأن�صطة  العديد من  تعطل  االإجراءات  وترتب عن هذه  وغيرها،  العمالة  اأعداد  وتخفي�س 

االأ�صر  من  العديد  فقدت  كما  مبا�صر.  غير  اأو  مبا�صر  ب�صكل  �صواء  االقت�صادية  القطاعات  من  العديد  وت�صرر 

التي  االقت�صادية  ال�صيا�صات  من  مجموعة  عبر  الحكومات  تدخل  ا�صتلزم  مما  البطالة  ن�صبة  وارتفعت  دخولها 

بتداعيات  المرتبطة  الخ�صائر  من  والحد  وال�صركات  االفراد  على  الجائحة  تداعيات  من  التخفيف  اإلى  تهدف 
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ال�صمود  على  االقت�صادات  قدرة  دعم  وكذلك  ت�صرًرا  االكثر  والفئات  القطاعات  وحماية  االقت�صادي،  االنكما�س 

والتعافي.

دعم  في  العالم  دول  معظم  اتبعتها  التي  تلك  مع  العربية  الدول  تبنتها  التي  االقت�صادية  ال�صيا�صات  وت�صابهت 

اأدوات  وم�صاندة القطاعات واالأ�صر المت�صررة من الجائحة وا�صتعادة الن�صاط االقت�صادي وذلك من خالل مختلف 

االتي:  النحو  على  وذلك  والنقدية  المالية  ال�صيا�صات 

�صريبية  اإعفاءات  منح  على  ع��الوة  التحفيزية  المالية  الحزم  ت�صمنت  المالية،  ال�صيا�صات  م�صتوى  على   

ال�صداد(،  تاأخير  غرامات  اإلغاء  ال�صريبية،  الم�صتحقات  �صداد  فترة  تمديد  )مثل  وت�صهيالت  وال�صركات  لالأفراد 

ال�صغيرة  للم�صروعات  الدعم  وتقديم  الدخل،  لالأ�صر منخف�صة  النقدية  والتحويالت  البطالة  اإعانات  نطاق  وتو�صيع 

العاملين  واأجور  رواتب  اأعباء  تحمل  في  الحكومة  م�صاركة  وكذلك  الجائحة  من  المت�صررة  والقطاعات  والمتو�صطة 

الخا�س.  بالقطاع 

تخفي�س  في  المتمثلة  الكمي  التي�صير  �صيا�صات  في  التدخالت  تركزت  النقدية،  ال�صيا�صات  م�صتوى  على   

ت�صهيالت  ومنح  للبنوك  االحترازية  والمتطلبات  االإلزامي  االحتياطي  ن�صب  وتخفي�س  االأ�صا�صية  الفائدة  اأ�صعار 

التاأخير،  وغرامات  للفوائد  اإلغاء  اأو  تخفي�س  القرو�س،  بع�س  هيكلة  اإعادة  ال�صداد،  اآجال  )مد  القرو�س  ل�صداد 

الممنوحة  القرو�س  مخاطر  وزن  تقليل  خالل  من  ال�صيولة  دعم  اإلى  باالإ�صافة  الم�صرفية(،  الر�صوم  من  اإعفاءات 

اإلى  المنتظمين،  غير  للعمالء  االئتمان  بمنح  وال�صماح  ال�صوداء  القوائم  وتعليق  والمتو�صطة  ال�صغيرة  للمن�صاآت 

المالي  ال�صمول  في  التو�صع  واأخيرًا،  البور�صة،  لدعم  وبرامج  المت�صررة  للقطاعات  مي�صر  تمويل  مبادرات  جانب 

الم�صرفية.  الخدمات  نطاق  وتو�صيع  تح�صين  فوائدها،  واإلغاء  االإلكترونية  المدفوعات  حد  زيادة  خالل  من 

بميزان  المرتبطة  االإجراءات  باإعالن عن مجموعة من  العربية  الدول  المدفوعات، قامت بع�س  بميزان  اإجراءات مرتبطة   

المدفوعات ومنها على �صبيل المثال: قيام الجزائر وم�صر بفر�س حظر ت�صدير بع�س المنتجات ذات ال�صلة بمواجهة الفيرو�س 

وعلى  اال�صتيراد.  فاتورة  لخف�س  اإج��راءات  الجزائر  اتخذت  كما  الطبية،  والم�صتلزمات  الغذائية  المواد  وبع�س  كالمطهرات 

م�صتوى نظام �صعر ال�صرف، و�صعت المغرب من نطاق تقلب الدرهم من +/- 2.5  % الي +/- 5  % في مار�س 2020 في محاولة 

ال�صرف.  �صعر  مرونة  لزيادة 

م�صتوى  على  النفطية  وغير  النفطية  العربية  الدول  من  مجموعة  تبنتها  التي  االإج��راءات  اأبرز   1.3 رقم  الجدول  ويو�ص�ح 

والنقدية. المالية  ال�صيا�صات 



79

 2022 تقرير التنمية العربية

الف�صل الثالث:�صيا�صات الدول العربية يف مواجهة اجلائحة واإدارة التعايف يف ظل تزايد عدم اليقني
 



»النمو القت�صادي العربي في ظل الأزمات : جائحة كوفيد - 19 وما بعدها«
80

 2022 تقرير التنمية العربية

وفي محاولة لر�صد ا�صتجابة الحكومات لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 قامت جهات عديدة باإن�صاء مرا�صد في هذا االإطار، 

ومن اأ�صهرها جامعة اأك�صفورد التي اعتمدت موؤ�صرا مرّكبًا “Overall government Response Index ‘‘يعك�س قوة اال�صتجابة على 

م�صتوى 180 دولة )Blavatnik School of Government، 2022(. وياأخذ الموؤ�صر االإجمالي قيمة 100 في حالة اال�صتجابة الكاملة 

للحكومات على م�صتوى كافة ال�صيا�صات والقيمة �صفر في حالة عدم اال�صتجابة نهائيا. وي�صم الموؤ�صر االإجمالي ثالث موؤ�صرات فرعية 

اأ�صا�صية: 

التحرك،  وقيود  المدار�س  كغلق  االحتواء  اإج��راءات  ير�صد   ،)Containment and health index( وال�صحة االحتواء  موؤ�صر   

و�صيا�صة االختبار وتتبع االإ�صابات، واإجراءات دعم القطاع ال�صحي وتوفير اللقاحات، 

 موؤ�صر ال�صرامة )Stringency index(، يقي�س مدى �صرامة االإجراءات االحترازية وذلك باالعتماد على ما اأعلنته الحكومات 

من اإجراءات الحتواء الفيرو�س وكذلك حمالت التوعية العامة، 

 موؤ�صر الدعم االقت�صادي )Economic support index(، ير�صد االإجراءات االقت�صادية لدعم المواطنين واالأعمال. 

ومن خالل تتبع االإجراءات التي اأعلنتها الحكومات العربية في مواجهة الجائحة بموجاتها المختلفة تم بناء موؤ�صر اإجمالي لهذه 

االإجراءات لكل الدول العربية )الر�صد يتم فقط لعدد االإجراءات المعلنة وال يعك�س كفاءتها اأو فعاليتها(. ويو�صح ال�صكل رقم 4.3 تطور 

متو�صط قيمة موؤ�صر ا�صتجابة ال�صيا�صات الحكومية العربية خالل الفترة من يناير 2020 وحتى دي�صمبر 2021.

ويبّين من تطور قيم الموؤ�صر للدول العربية خالل هذه الفترة بع�س المالحظات بخ�صو�س ال�صيا�صات التي قامت بها هذه الدول 

للحد من االآثار ال�صلبية لهذه الجائحة: 



81

 2022 تقرير التنمية العربية

الف�صل الثالث:�صيا�صات الدول العربية يف مواجهة اجلائحة واإدارة التعايف يف ظل تزايد عدم اليقني

راأ�صها  وعلى  المتخذة،  االإج��راءات  ونوعية  �صرعة  م�صتوى  على  العربية  البلدان  بع�س  تمّيزت  حيث  العربية،  ال�صيا�صات  تباين   

حكومات دول مجل�س التعاون الخليجي وتحديًدا البحرين وعمان وال�صعودية والكويت وقطر، باالإ�صافة الي م�صر والمغرب، عك�س بع�س 

ح تطور قيم  الدول االأخرى خا�صة التي تعاني من ا�صطرابات داخلية وعدم اال�صتقرار مثل ليبيا و�صوريا والعراق. من جانب اآخر، يو�صّ

قيم  وبالتالي  ال�صيا�صات،  لتباين  فقط  لي�س  اأّدى  انت�صاره  ومدى  الفيرو�س  لموجات  العربية  الدول  تعّر�س  توقيت  اختالف  اأن  الموؤ�صر 

الموؤ�صر االجمالي ما بين هذه الدول، واإنما لتباينه عبر الفترات الزمنية داخل نف�س الدولة العربية الواحدة.  

 تباينات ال�صيا�صات العربية زمنيًا مع تطّور حاالت االإ�صابة بالفيرو�س حيث �صهدت الفترة من مار�س وحتى مايو اأعلى ا�صتجابة 

لل�صيا�صات في الدول العربية، ثم تراجعت تدريجيًا مع انح�صار االإ�صابات، لتعاود االرتفاع مرة اأخرى مع الموجات الجديدة للفيرو�س 

ومتحوراته. 

4.3 كفاءة ال�صيا�صات والإجراءات القت�صادية 
 اأكدت االأدبيات االقت�صادية على الدور الحيوي الذي تلعبه ال�صيا�صات االقت�صادية لي�س فقط في مواجهة االأزمات، واإنما ل�صمان 

االأزمات  مواجهة  على  قدرتها  في  الدول  بين  ما  التفاوت  من  جزء  يرجع  لذا  االأزم��ة،  بعد  ما  مرحلة  في  واالنطالق  التعافي  ا�صتدامة 

االقت�صادية والتعافي الم�صتدام اإلى تباين �صرعة اال�صتجابة والقدرة على اختيار المزيج المنا�صب من ال�صيا�صات االقت�صادية و�صمان 

 .)IMF، 2021( التن�صيق والتناغم بينها

ونظرًا لكون الجائحة ناتجة عن اأزمة �صحية باالأ�صا�س فقد كان لالإجراءات الخا�صة باحتواء الفيرو�س من خالل الغلق الكلي والجزئي 

وتعليق الطيران والتباعد االجتماعي وغيرها دور هام في تخفي�س الخ�صائر االقت�صادية المتوقعة نتيجة للجائحة اإلى الن�صف، وبالتالي 

اإن اتباع  ثمة ارتباط بين فعالية ال�صيا�صات االقت�صادية )المالية، النقدية( المتبعة ومدى �صرامة االإجراءات الحتواء الفيرو�س حيث 

�صيا�صة نقدية تو�صعية في ظل تراخي هذه االإجراءات قد يوؤدي اإلى تفاقم االأزمة، وبالتالي ال يمكن تقييم فعالية اأي �صيا�صة اقت�صادية 

.)Brzezina، 2021( بمعزل عن الو�صع الوبائي

في هذا ال�صياق، حاولت درا�صة حديثة تقييم االآثار االقت�صادية الكلية لل�صيا�صات المالية التي تبنتها نحو 33 دولة متقدمة ونامية 

في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 من خالل نموذج Threshold Augmented Global VAR Model ياأخذ في اعتباره االأبعاد 

اأ�صعار النفط  المقطعية والموؤقتة للبيانات، والمحركات الحقيقية والمالية للن�صاط االقت�صادي، وعوامل م�صتركة تتاأثر بها الدول مثل 

والتقلبات العالمية واآثار الروابط من خالل التجارة وغيرها. وتو�صلت ب�صكل عام اإلى دور ال�صيا�صات المالية المتبعة في الحد ب�صورة 

كبيرة من تراجع معدل النمو اإاّل اأن هذا التاأثير جاء متبايًنا ما بين االأقاليم والدول، ويرجع التباين اإلى اختالف اأحجام ومكونات حزم 

الدعم، وكذلك تفاوت الهياكل االقت�صادية واالأطر الموؤ�ص�صية، وبالتالي لعبت ال�صيا�صة المالية دورًا هامًا في مواجهة تداعيات االأزمة. 

وبافترا�س ثبات باقي العوامل فان الحزم التحفيزية االأكبر ارتبطت بتراجع اأقل في الناتج كحالة بع�س الدول المتقدمة والدول النامية 
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تقلبات  وتخفي�س  التجارة  وتحديدًا  االأثر  انتقال  قنوات  خالل  من  عالميًا  المتزامنة  المالية  االإج��راءات  من  ا�صتفادت  التي  والنا�صئة 

.)Chudik، Alexander، et al ، 2021 ( االأ�صواق المالية

وتو�صلت درا�صة ا�صتخدمت بيانات يومية عن ال�صيا�صات المالية وت�صنيفها وفقًا لنوع االإجراء لنحو 55 دولة )27 دولة متقدمة و28 

نا�صئة ونامية( خالل الفترة من 1 يناير وحتى 31 دي�صمبر 2020 اإلى اأن ال�صيا�صات المالية كانت فّعالة في تحفيز الن�صاط االقت�صادي 

اإاّل اأن تاأثيرها قد تفاوت ح�صب طبيعة االإجراء وخ�صائ�س كل دولة من حيث الم�صتوى التنموي واالنفتاح  ودفع الثقة وتقليل البطالة، 

التجاري وم�صتوى الدين العام قبل الجائحة. كما اأ�صارت اإلى اأن االإجراءات المالية الطارئة لحماية الب�صر مثل توفير التمويل لل�صركات 

ال�صريبية  اإجراءات دعم الطلب كالتخفي�صات  بينما كانت  الفيرو�س �صارمة  اإجراءات احتواء  اأكثر فعالية عندما كانت  واالأ�صر كانت 

واإعانات البطالة والتحويالت النقدية اأكثر فعالية عندما كانت اإجراءات االحتواء اأقل �صرامة، كما كان التاأثير اأكبر في حالة االقت�صادات 

 .)Deb، Pragyan، et al، 2021( المتقدمة في العينة، وفي الدول ذات الم�صتويات المنخف�صة من الدين العام قبل الجائحة

اأخرى، قامت بتحليل دور ال�صيا�صات المالية والنقدية التي تبنتها الدول العربية في مواجهة جائحة كوفيد19-،  واأظهرت درا�صة 

اإلى تباين الحزم التحفيزية المالية، كما اأنها كانت  تفاوت هذه ال�صيا�صات بين هذه البلدان في مجابهة الجائحة والذي يعود اأ�صا�صًا 

�صعيفة االرتباط بال�صيا�صات النقدية. كما قامت الدرا�صة بح�صاب م�صاعف ال�صيا�صة المالية في الدول العربية وانتهت اإلى ارتفاع قيم 

الم�صاعف عمومًا حيث تجاوزت قيمته العليا الواحد ال�صحيح في كل الدول العربية با�صتثناء لبنان، واقتربت قيمته الدنيا من الواحد 

ال�صحيح في اأغلبها مما ي�صير اإلى اأن زيادة االإنفاق الحكومي من خالل الحزم المالية التحفيزية بوحدة واحدة يتوقع اأن يوؤدي اإلى زيادة 

معدل نمو الناتج المحلي االإجمالي باأكثر من وحدة مما يوؤكد على اأهمية الحزم التحفيزية في زيادة معدالت النمو االقت�صادي وت�صريع 

وتيرة التعافي وتخفي�س التداعيات ال�صلبية للجائحة )بانقا علم الدين، 2020(.

وقد تبّين من العر�س ال�صابق اأن الدول العربية قد بادرت اإلى تبني �صيا�صات متنوعة للتعامل مع تداعيات الجائحة �صحيًا واقت�صاديًا 

تبنيها، وذلك  تم  و�صيا�صة  اإجراء  وفعالية كل  تف�صيلي متعمق لجدوى  تقييم مو�صوعي  اإلى  العربية  الحكومات  تحتاج  لذا  واجتماعيًا، 

بهدف تحديد حجم ومدة وطبيعة الم�صاندة المطلوبة لكل قطاع خالل الفترة القادمة. ويواجه هذا النوع من التقييم تحديات عديدة من 

اأهمها توافر البيانات والمعلومات المرتبطة بالقطاعات والفئات الم�صتفيدة من كافة ال�صيا�صات واالجراءات؛ ففجائية االزمة اجبرت 

الحكومات على و�صع �صيا�صات واجراءات م�صاندة لالأفراد وال�صركات قد تكون ا�صتفادت منها فئات غير م�صتحقة واأُق�صيت منها فئات 

هي في اأم�ّس الحاجة اإليها، كما قد تكون �صيا�صات الم�صاندة غير كافية اأو اأن ا�صتمرارها غير مطلوب اأو تحتاج ل�صيا�صات مختلفة. 

وتكمن اأهمية البيانات والمعلومات التف�صيلية لي�س فقط في تمكين الحكومات من اال�صتهداف ال�صليم للفئات التي ت�صتحق الم�صاندة 

في ظل �صيق الحيز المالي فقط وانما تعتبر معيار لتحديد المدة الزمنية المطلوبة للم�صاندة اأي�صًا، وهو اأمر في غاية االأهمية الأنه ال 

م�صاعفة  �صتكون  العامة  المالية  على  وال�صغوط  االقت�صادية  فالتكاليف  م�صتمر  ب�صكل  القطاعات  كافة  دعم  تحّمل  حكومة  الأي  يمكن 
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اأن  اإال  وال�صركات  لالأفراد  ال�صيولة  توفير  في  هام  دور  لها  كان  ال�صريبية  االعفاءات  اأن  رغم  المثال  �صبيل  فعلى  لالقت�صاد.  وم�صرة 

التقييم على الدول  للدولة. وال تقت�صر تحديات  العامة  اإلى تهديد اال�صتقرار ال�صريبي وخف�س االيرادات  ا�صتمرارها للجميع �صيوؤّدي 

العربية فقط، بل ظهر العديد منها في المحاوالت االأولى لمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية لتقييم ال�صيا�صات واالجراءات التي تبنتها 

دول المنظمة في مواجهة االأزمة )OECD، 2022(، واإن كان التحدي اأكبر في حالة الدول العربية خا�صة التي تت�صم بكبر حجم القطاع 

غير المنظم. 

5.3 م�صتويات متباينة من التعافي في اإطار تحديات جديدة ومزيد من عدم اليقين

في  التو�ّصع  اأن  اإاّل  بالفيرو�س  المرتبطة  اليقين  عدم  حالة  ورغم  له  متعددة  متحورات  العالم  �صهد  كوفيد-19  فيرو�س  ظهور  بعد 

تغطية اللقاحات في معظم دول العالم وال�صيا�صات االقت�صادية التي تبنتها في مواجهة الجائحة وتداعياتها قادت اإلى تح�صيل معدالت 

اإيجابية للنمو االقت�صادي العالمي خالل عام 2021. وبدورها تمّكنت الدول العربية من تح�صيل معّدالت نمو اإيجابية مقارنة بعام 2020 

اأهمها التو�صع في معدالت التلقيح واالآثار االإيجابية ل�صيا�صات دعم التعافي التي تبنتها دول  وذلك نتيجة للعديد من االعتبارات ومن 

العالم والدول العربية في مواجهة الجائحة وارتفاع الطلب العالمي وعودة االنتعا�س االقت�صادي تزامنًا مع تخفيف القيود واالإجراءات 

االحترازية.

على م�صتوى عملية التلقيح، فقد تو�صعت الدول العربية في تطعيم المواطنين حيث تمكنت دول مجل�س التعاون الخليجي من تحقيق 

اأعلى معدالت للتلقيح على م�صتوى العالم بنهاية 2021. واأحرزت دول عربية غير نفطية كم�صر وتون�س والمغرب واالأردن معدالت تغطية 

اأنه ال تزال ن�صب التغطية �صعيفة في بع�س الدول االأخرى منخف�صة الدخل اأو التي تعاني من حاالت عدم  مرتفعة تجاوزت 60 %، اإال 

ا�صتقرار، و�صراعات كال�صودان، وموريتانيا، واليمن. كما قدمت الدول العربية �صيا�صات م�صاندة متنوعة لالأفراد والمن�صاآت خالل عام 

التعاون الخليجي مد االإجراءات الداعمة لالأفراد والمن�صاآت خالل عام 2021،  2020، وا�صتطاعت بع�س الدول وتحديدًا دول مجل�س 

النقد  والكويت. وح�صب �صندوق  والبحرين،  التحديد االمارات، وعمان،  المالية لديها ومنها على وجه  القدرات  توافر  خا�صة في ظل 

الدولي والبنك الدولي حققت اأغلب االقت�صادات العربية معدالت نمو موجبة خالل عام 2021 مقابل معدالت نمو �صالبة �صهدها عام 

2020 نتيجة للجائحة )با�صتثناء م�صر وجيبوتي(. 

وقد تباينت معدالت النمو ما بين الدول العربية نظرا لتباين معدالت التلقيح واختالف طبيعة الهياكل االقت�صادية وتاأثرها بالجائحة، 

وكذلك القدرة على موا�صلة �صيا�صات دعم التعافي. وب�صكل عام، ت�صتفيد الدول العربية الم�صدرة للنفط من ارتفاع اأ�صعار النفط وزيادة 

االإنتاج مما ي�صاهم في تح�صين ح�صاباتها الجارية وموازناتها العامة واالحتياطات الر�صمية. لكن تظل م�صتويات الدين الحكومي كن�صبة 

التمويلية مرتفعة  االقترا�س، كما تظل احتياجاتها  اإلى  اللجوء  ب�صبب  الجائحة  اأعلى من م�صتوياتها قبل  االإجمالي  المحلي  الناتج  من 

.)IMF، 2021( 2019حيث تقدر بنحو 473 مليار دوالر خالل عامي 2021-2022 بزيادة تتجاوز 50 % عن مثيلتها خالل عامي 2018 و
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في المقابل، �صهدت العديد من الدول العربية غير النفطية تعافًيا مدفوًعا بانتعا�س الطلب المحلي وا�صتمرار التحويالت النقدية 

كم�صدر مهم من م�صادر النقد االأجنبي ومنها م�صر والمغرب، لكنها مع ذلك تواجه تحديات تتعلق بارتفاع م�صتويات الت�صخم والّدين. 

الذي  وا�صتمرارها   2021 الثالث من عام  الربع  منذ  العالم  �صهدها  التي  الت�صخم  بموجات  النفطية  الدول غير  كافة  تتاأثر  اأن  ويتوقع 

�صيكون له انعكا�صات �صلبية على معدالت النمو وحركة الن�صاط االقت�صادي في الدول العربية خا�صة الم�صتوردة للطاقة و/ اأو الم�صتوردة 

للغذاء )World Bank، 2021(. وب�صكل عام توؤّدي تراكمات الّدين اإلى ارتفاع حاد في اإجمالي االحتياجات التمويلية للدول غير النفطية 

لتتجاوز مثيالتها في الدول النفطية حيث تقدر احتياجاتها بنحو 564 مليار دوالر خالل عامي 2021-2022 بزيادة تتجاوز20 % عن 

 .)IMF، 2021( 2019مثيلتها خالل عامي 2018 و

للتعافي وهو ما حدث بالفعل بعد  لل�صيا�صات الداعمة  اإلى زيادة مخاطر االإنهاء المبكر  ويوؤّدي ارتفاع م�صتويات الت�صخم والدين 

قيام العديد من الدول العربية بوقف �صيا�صات الدعم وبالتالي زيادة المخاطر التي تواجه مجتمع االأعمال من اإفال�س وتعثر. عالوة على 

تفاقم عجز المالية العامة وانك�صاف في الدول التي تعاني من تراجع احتياطاتها و�صعف ح�صاباتها الخارجية نتيجة لرفع اأ�صعار الفائدة 

في محاولة كبح الت�صخم، وبالتالي زيادة مخاطر التمويل وفر�س تحديات جديدة على ال�صركات و�صعف االئتمان المتاح للقطاع الخا�س 

.)IMF، 2021( وتجديد الّدين وعدم ا�صتقراره وتهديد جهود التعافي واال�صتقرار المالي

الذي عرفه  االقت�صادي  االنتعا�س  وا�صتمرار  التلقيح  ت�صريع عمليات  معقودًا على  االأمل  فيه  كان  الذي  الوقت  وفي  وب�صفة عامة، 

العالم خالل عام 2021 والذي كان �صي�صهم في تح�ّصن النمو االقت�صادي العالمي، بما فيها البلدان العربية، اإاّل اأن بع�س التطورات ت�صير 

اإلى احتمال كبير بانخفا�س هذا النمو في عام 2022. وتتجلى هذه التطورات في ا�صتمرار تداعيات الجائحة وظهور متحورات جديدة 

)اأوميكرون( والتي دفعت بع�س الدول اإلى اإعادة فر�س بع�س القيود على حركة التنقل. كما ُينتظر اأن يترّتب عن االرتفاع الكبير لن�صبة 

الت�صّخم على م�صتوى العالم، ب�صبب االنقطاعات في �صال�صل التوريد والزيادة في اأ�صعار عدة منتجات �صناعية وزراعية ومواد الطاقة 

واالآثار غير المبا�صرة لل�صحب التدريجي لل�صيا�صات المالية والنقدية التي�صيرية التي تبنتها االقت�صادات المتقدمة لمواجهة تداعيات 

الجائحة ودعم اقت�صاداتها، انعكا�صات �صلبية على معدالت النمو وحركة الن�صاط االقت�صادي. من جانب اآخر، فر�صت الحرب الرو�صية-

االأوكرانية حالة جديدة من عدم اليقين وفاقمت من تحديات التعافي و�صاهمت في دفع االقت�صاد العالمي اإلى مزيد من التباطوؤ نظرًا لما 

فر�صته من تداعيات عالمية انتقلت من خالل اأ�صواق ال�صلع االأولية والتجارة والقنوات المالية حيث �صاهمت الحرب في تفاقم م�صتويات 

الت�صخم ومزيد من االختناقات في �صال�صل االمدادات، مما دفع اإلى ت�ص�ديد ال�صيا�صة النقدية وهو ما بداأ بالفعل من خالل رفع مجل�س 

االحتياطي الفيدرالي االأمريكي �صعر الفائدة عدة مرات منذ �صهر مايو 2022 بلغت م�صتويات، تعتبر اأعلى معدل زيادة منذ االألفيات. 

ونتيجة لذلك، ت�صير التقديرات اإلى احتمال تراجع النمو االقت�صادي العالمي في عام 2022، وهذا ما توؤكده بع�س الموؤ�ص�صات المالية 

العالمية مثل البنك الدولي والذي يحدد هذا النمو في 2.9 % مقابل 5.7 % في عام 2021 وكذلك �صندوق النقد الدولي )3.2 % بعد 
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6.1 %(. اأما على م�صتوى الدول، فمن المنتظر اأن ت�صاهم كل من الواليات المتحدة االمريكية وال�صين باأكبر قدر في هذا االنخفا�س. 
فقد تراجعت تقديرات النمو في الواليات المتحدة بمقدار 3.4 % مقارنة مع عام 2021 لتعك�س خ�صو�صًا ا�صتبعاد تطبيق حزمة �صيا�صات 

المالية العامة التي تهدف اإلى »اإعادة البناء ب�صورة اأف�صل«، والتبكير ب�صحب اإجراءات التي�صير النقدي وا�صتمرار نق�س االمدادات. اأما 

في ال�صين، فقد ُخّف�صت التوقعات بنحو 4.8 % ب�صبب ا�صطرابات الجائحة المتعلقة ب�صيا�صة عدم التهاون مع حاالت العدوى وا�صتمرار 

ال�صغط المالي على المطوّرين العقاريين لفترات ممتدة. ومن المنتظر اأن ي�صمل تراجع النمو اأي�صا العديد من الدول النامية خا�صة 

منخف�صة الدخل التي ت�صهد �صعفًا في معدالت التطعيم وه�صا�صة وفجوات المنظومات ال�صحية بها اإ�صافة اإلى تاأّثر اقت�صاداتها من 

.)IMF، 2022( جّراء ارتفاع اأ�صعار المواد الغذائية والطاقة

تجدر االإ�صارة اإلى اأن حالة عدم اليقين �صواء المرتبطة بتطورات الجائحة وظهور متحورات اأخرى لفيرو�س كوفيد-19 وتداعياتها 

الدول  واقت�صادات  عامة  العالمي  االقت�صاد  نمو  باآفاق  التنبوؤ  �صعوبة  اإلى  تقود  الرو�صية-االوكرانية  الحرب  بتطورات  المرتبطة  وتلك 

العربية خا�صة وهو ما يدفع الموؤ�ص�صات الدولية ك�صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اإلى مراجعة تقديراتها للنمو ب�صكل م�صتمر وخالل 

مدى زمني ق�صير وهو ما يت�صح من الجدول التالي.
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وك�صائر مناطق العالم، �صيكون لهذه التطّورات على م�صتوى العالم تاأثير على المنطقة العربية والتي من المتوّقع اأن ت�صل فيها ن�صبة 

النمو االقت�صادي باالأ�صعار الثابتة اإلى حوالي 4.1 % في عام 2022 و3.8 % في عام 2023. مع ذلك، من المنتظر اأن يكون هناك تباين 

الدعم  وا�صتمرار   )... نفطية،  وغير  االقت�صادي )نفطية  الهيكل  االعتبارات خ�صو�صًا طبيعة  لمجموعة من  نظرا  العربية  الدول  بين 

وحزم التعافي االقت�صادي والتقّدم في م�صتوى تلقيح ال�صّكان اإ�صافة اإلى مدى التاأّثر، االإيجابي اأو ال�صلبي، بتداعيات االأزمة الرو�صية-

االأوكرانية.

في هذا االإطار، وفي الوقت الذي �صّجلت فيه بع�س الدول العربية، كدول مجل�س التعاون الخليجي وم�صر والمغرب واالأردن، م�صتويات 

كبيرة على م�صتوى التطعيم وحققت ن�صب تلقيح مرتفعة ال زالت دول اأخرى خ�صو�صًا ذات الدخل المنخف�س اأو التي تعرف عدم ا�صتقرار 

اأمني و�صيا�صي تعاني من نق�س في هذا المجال. من جانبها، وبالرغم من اأن توقع انعكا�صات الحرب المبا�صرة وغير المبا�صرة على 

الدول العربية ي�صوبه عدم اليقين خا�صة في ظل تنوع قنوات انتقال تداعيات الحرب على االقت�صادات العربية وتفاوت درجة تاأثر كل 

دولة اإال اأنه ُيتوّقع ا�صتفادة الدول النفطية، والتي ت�صاهم بحوالي 72 % من الناتج المحلي االإجمالي العربي مقابل نحو 28 % في باقي 

الدول العربي،  نتيجة ارتفاع اأ�صعار النفط التي اأّدت اليه هذه االأزمة وتتح�صن اأر�صدة معامالتها الجارية والمالية العامة مقابل ت�صّرر 

الدول الم�صتوردة للنفط وتعّر�صها ل�صدمة مزدوجة تتمثل في ارتفاع اأ�صعار الطاقة والغذاء اإ�صافة اإلى انخفا�س االإيرادات ال�صياحية 

في بع�س الدول كم�صر والتي تعتبر قبلة لعدد مهم من ال�صياح من رو�صيا واأوكرانيا. في نف�س الوقت، ُيحتمل اأن تواجه الدول النفطية 

مع ذلك تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعي�صة خا�صة على المدى الطويل. كما ُينتظر اأن تواجه الدول غير النفطية تحديات اأكثر حدة 

وتحّمل اأعباء ارتفاع اأ�صعار الطاقة والغذاء معًا، مما يوؤّدي اإلى ارتفاع ن�صبة الت�صّخم، خا�صة واأن العديد منها م�صتورد �صاف للغذاء مما 

يوؤدي لتدهور موازينها الجارية وموازنتها العامة ويزيد من تحديات االأمن الغذائي. 

ال بد من االإ�صارة في هذا االإطار اإلى اأنه عالوة على ما يفر�صه ت�صاعد الت�صخم من ت�صديد لالأو�صاع النقدية بوتيرة اأ�صرع، فقد 

الفيدرالي  الخليجي على خطى  التعاون  دول مجل�س  تحديدًا  الفائدة  اأ�صعار  برفع  العربية  بالدول  المركزية  البنوك  العديد من  قامت 

االأمريكي وم�صر واالأردن وتون�س، في مواجهة تزايد م�صتويات التدفقات الراأ�صمالية الخارجة، وهو ما يوؤدي لتحديات كبيرة في التمويل 

وت�صاعد م�صتويات الّدين واأعبائه و�صغوط على العمالت الوطنية. وعلى �صبيل المثال، فقد الجنيه الم�صري ما يقرب من 20 % من 

قيمته اأمام الدوالر. وقد يوؤدي ت�صاعد م�صتويات الت�صخم وم�صاعب اأو�صاع المالية العامة واالأو�صاع النقدية اإلى مزيد من اال�صطرابات 

االجتماعية خا�صة في الدول التي تعاني من اأو�صاع اقت�صادية واجتماعية �صعبة نتيجة تكرار موجات الفيرو�س، وكذلك الدول التي لديها 

.)IMF، 2022( .بالفعل قالقل وا�صطرابات �صيا�صية مثل لبنان وليبيا، واليمن، والعراق، و�صوريا
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6.3 حوكمة الجائحة والأزمات الالحقة ودور الرقمنة 

1.6.3. خبرات واآفاق حوكمة اإدارة اأزمة الجائحة عالميًا وعربيًا   

والدول  العالم  دول  كل  في  الحياة  نواحي  كافة  على  الوخيمة  بتداعياتها  واألقت  ا�صتثناء،  دون  القطاعات  كافة  الجائحة  �صربت 

العربية. وقد كان الت�صّدي للجائحة �صاأنًا عاّمًا و�صاغاًل وطنيًا ولي�س قطاعيًا اأو موؤ�ص�صيًا فقط، ومن هنا ظهر تعبير )الحوكمة العامة: 

Public Governance( ليعّبر عن مجموعة ال�صيا�صات والتدخالت واأدوار الموؤ�ص�صات التي تبنتها دول العالم المختلفة بما فيها العربية 

في التعامل مع الجائحة وتداعياتها المختلفة، والتعامل بال�صرورة مع تداعيات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية اأي�صًا والتي �صربت جهود 

.)IMF،2022( 19-التعافي العالمي من جائحة كوفيد

واأكدت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على اأهمية الحوكمة العامة الر�صيدة، والتي تعبر عن مجموعة ال�صيا�صات والتدخالت 

واأدوار الموؤ�ص�صات في التعامل مع الجائحة وتداعياتها المختلفة، ومع تداعيات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية. وتت�صمن الحوكمة العامة 

ثالثة محاور مترابطة ومت�صابكة، حيث يتعلق المحور االأول بحوكمة اال�صتجابات الفورية والعاجلة لتداعيات الجائحة )خا�صة ال�صحية(، 

الطبيعي  الو�صع  ا�صترداد  بحوكمة مرحلة  الثالث  المحور  يهتم  فيما  النمو،  وتعزيز  التعافي  الثاني على حوكمة مرحلة  المحور  ويرّكز 

.)OECD، 2021( واالنطالق الم�صتدام بعد انتهاء الجائحة

الدولي  النقد  ل�صندوق  ال�صنوي  والتقرير   ،)WEF، 2020( الجائحة  حول  العالمية  التناف�صية  لتقرير  الخا�س  العدد  اأكد  وقد 

)�صندوق النقد الدولي ،2021( اأن كافة دول العالم كانت معنية وال تزال ب�صورة اأو اأخرى بالم�صتويات ال�صابقة للحوكمة، مع الحر�س 

على اأاّل ت�صرفها وطاأة اال�صتجابات الفورية لتداعيات الجائحة عن االن�صغال بق�صايا التعافي واإعادة االنطالق لبناء اأنظمة اقت�صادية 

تراعي اأهداف االإنتاجية والب�صر والكوكب في اإطار اأهداف التنمية الم�صتدامة العالمية والوطنية على ال�صواء.    

وقد لعبت الرقمنة، وال تزال و�صتبقى، دورًا محوريًا في ت�صيير ونجاح عمليات الحوكمة الم�صار اليها وفي م�صتوياتها الثالثة وفي 

معظم الدول العربية كما هو الحال في دول العالم المختلفة. كما واجهت تلك الحوكمة، وال تزال، تحديات عديدة تتباين في طبيعتها 

ومداها بين الدول العربية المختلفة. وفيما يلي تقييمات لخبرات الحوكمة وتحدياتها بم�صتوياتها المختلفة في اإدارة الجائحة في الدول 

العربية، اإ�صافة اإلى دور الرقمنة بهذا الخ�صو�س، مع االإ�صارة اإلى خبرات مقارنة مع بع�س دول العالم.  

ت�صير العديد من التقارير العالمية حول خبرات اإدارة اأزمة الجائحة في العديد من دول العالم المتقدمة والنامية 

اإلى ثغرات وا�صحة في الجاهزية العامة في مواجهة الجائحة خا�صة فيما يتعلق بحوكمة عملية توقع وا�صتباق المخاطر 

مع  التعامل  في  العامة  الثقة  فجوات  اإلى  باالإ�صافة  القرار.  واتخاذ  الحكومة  م�صتويات  بين  بها  المرتبطة  والترتيبات 

المخاطر واالأزمات نتيجة نق�س م�صاركة اأ�صحاب الم�صلحة والعامة في القرارات الخا�صة باإدارة المخاطر على الم�صتوى 

.)OECD،2022(، )WEF،2020( )GHS،2021( الوطني
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ويركز تقرير االأمن ال�صحي العالمي لعام 2021، على حقيقة اأنه على الرغم من اأن العديد من البلدان كانت قادرة 

على تطوير القدرات ب�صرعة للت�صدي لتداعيات جائحة كوفيد- 19، اإال اأن جميع بلدان العالم ال تزال غير م�صتعدة ب�صكل 

فعال لمواجهة التهديدات الوبائية / الجائحة في الم�صتقبل. وبالتالي، ت�صير تلك الخبرات العالمية اإلى اأن تعزيز قدرات 

الحوكمة وال�صمود الفعال، على االآجال الزمنية المختلفة في مواجهة جوائح اأو اأزمات مناظرة يتطلب العمل على محاور 

عدة: 

والكوكب  الب�صر  ومتطلبات  تراعي م�صالح  الم�صتدامة، حيث  التنمية  اإطار  في  الم�صتقبلية  للروؤى  االعتبار  اإعادة   

التناف�صية  تقرير  يوؤكد ذلك  الحكومات، كما  اإعطاء  وبيئية و�صرورة  اقت�صادية اجتماعية  �صيا�صات احتوائية  من خالل 

العالمية 2020، اأولوية في مرحلتي التعافي واالنطالق لتح�صين قدرات التفكير اال�صتراتيجي طويل االأجل في بلدان العالم 

المختلفة.  

 اآليات واأدوار جديدة م�صتدامة لتوقع واإدارة االأزمات والمخاطر، وتنمية االأطر الالزمة والكوادر الب�صرية، واالإعداد 

الم�صبق لبرتوكوالت ومدونات �صلوك التعامل مع االأزمات واالأدوار الرئي�صة والفرعية.      

 تو�صيف القطاعات الحرجة، �صواء التي يتوقع اأن تكون اأكثر اأهمية، اأو اأكثر انك�صافًا، اأو اأكثر ت�صررًا.  

 تو�صيف الفئات المهم�صة اجتماعيًا ب�صورة وا�صحة، لتر�صيد وت�صهيل عملية ا�صتهدافها خالل االأزمات، و�صبط اأو 

كبح )الالم�صاواة( باأ�صكالها المختلفة التي يمكن لالأزمات اأن تعمقها على االأجل الطويل. 

  تعزيز الثقة العامة في المجتمع، بين الحكومة والمواطن من خالل اآليات ال�صفافية، ومن خالل تو�صيع م�صاركة 

القطاع الخا�س والقطاع االأهلي في اتخاذ القرار و�صنع ال�صيا�صات.

الرقمي، تطبيقات الحكومة  التحول  الر�صيدة،  العامة، من خالل نهج الحوكمة  االإدارة  اأدوار    تعزيز االبتكار في 

المفتوحة، واآليات ابتكارية لك�صب ثقة المواطن. ويوؤكد تقرير التناف�صية العالمية  2020 على واجب الحكومات في مرحلتي 

التعافي واالنطالق في العمل على �صمان تر�صيخ الموؤ�ص�صات العامة من خالل مبادئ حوكمة قوية وا�صتعادة ثقة الجمهور 

من خالل تح�صين جودة اأداء وتو�صيل الخدمات العامة. 

وال�صباب  ال�صخ�صية،  الحريات  تاأثيرها على  بما في ذلك  وتاأثيراتها،  االإغالق  واإجراءات  تقييم تجربة  اإعادة    

والعنف االأ�صري / المنزلي، وال�صحة العقلية، وغيرها. 

مجتمعيًا،  الم�صتفادة  الخبرات  وطرح  الجائحة،  واأثناء  قبل  ما  التاريخية،  الخبرات  من  والتعلم  فرز  اإعادة    
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دورًا  والدولية  واالإقليمية  المحلية  المدنية  والمنظمات  والوطنية،  واالإقليمية  العالمية  الفكر  مراكز  تلعب  اأن  ويمكن 
محوريًا في هذا الخ�صو�س.

على  االأ�صواء  والوطنية  العربية  االإقليمية  والتقارير  الدولية  التقارير  من  العديد  تلقي  العربي،  الم�صتوى  على 
والتحديات  الخبرات  اإلى  االإ�صارة  يمكن  ومنها  العربية،  الدول  في  الجائحة  اإدارة  وتحديات  لحوكمة  هامة  جوانب 

)االإ�صكوا،2020(.  و2022(،  العربي،2021  النقد  ،2020(، )�صندوق  واآخرون  اللطيف  التالية: )عبد 

   قوا�صم عربية / عالمية م�صتركة في نق�س الجاهزية العامة: �صادفت الجائحة نق�صًا في الجاهزية العامة بوجه عام 
في الدول العربية، ذات الدخل المرتفع اأو المتو�صط اأو الفقيرة، للتعامل مع اأزمات من هذا القبيل، وعلى اأ�صعدة متعددة. 
ويوؤكد تقرير حديث )�صندوق النقد العربي، 2022( على اأهمية تدعيم الجاهزية ال�صحية القومية للتعامل الفعال مع تلك 

الجوائح. 

  حوكمة اإدارة التنمية الم�صتدامة عربيًا تفاقم من تداعيات الجائحة: طرح تقرير التنمية الم�صتدامة العربية )االإ�صكوا، 

2020( اإ�صارات اإنذار مبكرة في �صياق الجائحة باالإ�صارة اإلى اأن الدول العربية لم تكن خالل ال�صنوات ال�صابقة للجائحة 

على م�صار تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة، واأن هناك العديد من التحديات والفجوات التي كر�صت هذا الو�صع واأبرزها 

النزاعات وال�صراعات العربية الداخلية، وزيادة فوارق وفجوات الدخول وهو االأكبر مقارنة بعام 2010 ، وم�صتويات مرتفعة 

الم�صتدامة  االإدارة  وفقر  الماأمول،  دون  �صحية  وم�صتويات  جيد،  غير  وتعليم  الجن�صين،  بين  الم�صاوة  وعدم  البطالة  من 

للموارد الطبيعية واال�صتهالك واالإنتاج الم�صتدام، وفقر م�صتويات الحماية االجتماعية وال�صالم واالأمن، مع ترّدي كبير في 

تنفيذ التزامات تغير المناخ . وغيرها. وقد تفاقمت هذه التحديات في اإطار الجائحة وتداعياتها حيث عاودت المنظمة 

في تقاريرها االأخيرة لعامي 2021 و2022 حول التقدم العربي في التنمية الم�صتدامة اإلى تجديد التحذيرات حول االأداء 

الى  باالإ�صافة  المراأة،  وتمكين  الجن�صين  بين  والم�صاواة  الغذائي،  االأمن  وتوفير  الجوع  على  الق�صاء  لموؤ�صرات  ال�صعيف 

تحديات ال تزال قائمة تواجه تحقيق هدف ال�صحة الجيدة والرفاه في الدول العربية. )االإ�صكوا، 2022(.   

 حوكمة ن�صاط التخطيط ال�صتعادة م�صار التنمية الم�صتدامة الوطنية واالأممية وتفعيل اآليات ا�صتباق واإدارة االأزمات: 
ا�صتجابات  اأنواعا هامة من  العربية  الدول  العديد من  الرو�صية-االأوكرانية، حيث قدمت  االأزمة  اإلى  اأزمة الجائحة  من 
المخطط و�صناع ال�صيا�صات العامة في التعامل مع الجائحة وال�صعي اإلى تجاوزها واحتواء اآثارها على اآجال زمنية متفاوتة 
واالنطالق من جديد على م�صار التنمية الم�صتدامة. كذلك التعامل الفعال مع تداعيات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية التي 

ت�صابكت في م�صاراتها وتداعياتها مع اأزمة الجائحة وفاقمت من وطاأتها، ويقدم االإطار التالي نماذج من هذه اال�صتجابات 

في ثالث دول عربية.
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الإطار رقم 3. 1: خبرات عربية حول الحوكمة التخطيطية في اإدارة الجائحة  والتعامل مع 

تداعيات الأزمة الرو�صية-الأوكرانية 

1.دولة االإمارات العربية المتحدة – التفكير مبكرًا في مرحلة االنطالق، والتعاطي المتوازن مع االأزمة الرو�صية-االأوكرانية: 

 اإطالق مبادرة ا�صتراتيجية مبكرة لدولة االإمارات لما بعد كوفيد-19 في مايو 2020، والتي تركز على تطوير واإعادة هيكلة 

وتر�صيق القطاع الحكومي، و�صيا�صات للقطاعات االقت�صادية والمجتمعية والخدمية، وبلورة روؤى م�صتقبلية اقت�صادية وتنموية لدعم 

مرحلة االنطالق.

 تاأ�صي�س لجنة جديدة الإدارة وحوكمة مرحلة التعافي في اأكتوبر 2020، وذلك من جانب من خالل اللجنة العليا الإدارة اأزمة 

كوفيد19-، والتي ت�صم العديد من الوزراء والم�صوؤولين، وتركز مهامها على ا�صتمرارية جهود التعافي من جهة وو�صع برامج دعم 

ا�صتباقية للموؤ�ص�صات، وتبني موؤ�صرات اأداء للقطاعات بعد عودنها اإلى الحالة الطبيعية من جهة اأخرى. واالأهم م�صوؤولية اللجنة عن 

تحديد اأهم العوامل المالية واالقت�صادية الالزمة لدعم التعافي. 

رئا�صة  الدولة  ت�صلمت  حيث  الرو�صية-االأوكرانية،  االأزمة  تداعيات  مع  للتعامل  ا�صافية  واإج��راءات  متوازن  �صيا�صي  موقف   

مجل�س االأمن في مار�س 2022، وتعمل في االإطار الخليجي على درا�صة الفر�س والمهددات المرتبطة باالأزمة خليجيًا خا�صة في 

ملفات الطاقة واالقت�صاد والعالقات مع ال�صين ورو�صيا والدول الغربية.

2. جمهورية م�صر العربية – اإعادة هيكلة التوجهات اال�صتراتيجية في �صياق التنمية الم�صتدامة الوطنية واالأممية، وفى �صوء 

تداعيات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية: 

 لمرونة التخطيطية اال�صتراتيجية في التعامل مع كوفيد - 19 وغيره من المتغيرات، فكما ا�صتدعت برامج االإ�صالح االقت�صادي 

النظر في اإعادة تحديث ا�صتراتيجية التنمية الم�صتدامة: روؤية م�صر 2030، فاإن اأزمة الجائحة والمتغيرات الجيو�صيا�صية الموؤثرة 

عالميًا واقليميًا ا�صتوجبت تحديث عملية التحديث ذاتها. 

 مبادئ حاكمة واأهداف ا�صتراتيجية وممكنات في اإطار التنمية الم�صتدامة، وتركز المبادئ على المواطن والعدالة واالإتاحة 
وتركز  البيئي.  والنظام  المعرفي  واالقت�صاد  المعي�صة  وم�صتوى  الحياة  نوعية  على  االأه��داف  تركز  حين  في  والتكيف،  والمرونة 

الممكنات على البيانات والتمويل والتحول الرقمي واالبتكار والت�صريعات والثقافة واإدارة النمو ال�صكاني.   

واال�صتراتيجية  الم�صرية  االأ�صرة  لتنمية  القومي  الم�صروع  منها  االنطالق،  لمرحلة  داعمة  ونوعية  قطاعية  ا�صتراتيجيات   
الوطنية للذكاء اال�صطناعي واال�صتراتيجية الوطنية للم�صروعات ال�صغيرة والمتو�صطة وغيرها.   
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 توجهات جديدة لدور الدولة جراء تداعيات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية ت�صمل تو�صيع اأدوار القطاع الخا�س وحدود معيارية 
لملكية الدولة للم�صروعات، واجراءات محددة لتخفي�س الدين العام وعجز الموازنة، والنهو�س بالبور�صة الم�صرية، وتدابير ا�صافية 

للحماية االجتماعية.

3.دولة الكويت: اإطار تنموي جديد متو�صط االأجل، وتوافق حكومي/ نيابي على التعامل مع االأزمة الرو�صية-االأوكرانية: 

اعتمدت الخطة متو�صطة االأجل للتنمية 2020 / 2021 - 2024 / 2025 في اإطار الروؤية اال�صتراتيجية للدولة بالتحول اإلى مركز 

مالي وتجاري، وقد انعك�صت اآثار الجائحة والرو�صية-االأوكرانية في بع�س المالمح على النحو التالي:

 ثالثة �صيناريوهات لتعافي االقت�صاد الوطني بعد الجائحة: وتتمثل في �صيناريو التعافي ال�صريع، و�صيناريو التعافي ال�صريع مع 

وجود فترة ثبات، و�صيناريو التعافي المتاأخر.

الق�صير،  االأجل  في  االقت�صادية  التوقعات  تفاقم  اإلى  اأّدى  قد  الوباء  تف�صي  اأن  تاأكيد على  االقت�صادية:  والتوقعات  الجائحة   

اقت�صادية  المتو�صط وا�صالحات هيكلية  االأجل  تعديالت مالية طموحه على  تبنى  اإلى  الحاجة  اليقين االقت�صادي مع  وزيادة عدم 

خا�صة مع �صعف احتماالت التعافي في ظل ال�صيا�صات الجارية. 

 اأولويات تنموية في الطريق اإلى روؤية 2035: تح�صين الترتيب في الموؤ�صرات العالمية الرئي�صة واأهداف التنمية   الم�صتدامة، 

وتمكين القطاع الخا�س وزيادة ن�صيبه في الناتج المحلى اإلى 35 %. مع اإعادة هيكلة القطاع الحكومي.

 مبادرات للتعامل مع تداعيات االأزمة الرو�صية-االأوكرانية، منها الدعوة النيابية لتاأ�صي�س هيئة خا�صة الإدارة الطوارئ واالأزمات، 
وتطوير منظومة تخزين الغذاء، وتاأكيد الحكومة على جاهزية خطط الطوارئ للتعامل مع تداعيات االأزمة. 

االأجهزة  وانعزالية  كفاءة  نق�س  تحديات  الجائحة  عاي�صت  فقد   العربية،  العامة  االإدارة  في  حديثة  قديمة  م�صكلة  من  اأكثر   

الحكومية في بع�س الدول، وق�صور تقديم الخدمات العامة في اأخرى، وفجوات في العالقة بين الدولة والمجتمع، و�صعف نظم الخدمة 

المدنية، ونق�س الرقمنة بوجه عام في قطاعات الدولة بما فيها ال�صحية مع ا�صتثناءات في الدول الخليجية. وتنعك�س هذه الم�صكالت 

في تركيز الدول العربية �صابقا وتاليًا للجائحة على اإعادة هيكلة الجهاز الحكومي )االإمارات -الكويت(، وتعزيز الحوكمة وال�صفافية 

ومكافحة  الر�صيدة  للحوكمة  متخ�ص�صة  هيئات  تاأ�صي�س  اأو  )م�صر(،  متخ�ص�صة  وطنية  ا�صتراتيجيات  خالل  من  الف�صاد  ومكافحة 

الف�صاد )تون�س(، و�صيا�صات لتعزيز فاعلية الحكومة �صمن روؤية 2030)ال�صعودية(، ووزارة خا�صة لالنتقال الرقمي واإ�صالح االإدارة 

عام 2021 مع خطة وطنية الإ�صالح االإدارة )المغرب(، واإ�صالح نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد عام 2021 )�صلطنة عمان(.   

 الم�صدر: وثائق التنمية المتاحة على المواقع الحكومية للدول المعنية )قائمة المراجع( - ووثيقة الموؤتمر ال�صحفي العالمي لرئي�س الوزراء الم�صري 15- مايو 
2022 حول تداعيات ال�صراع الرو�صي-االأوكراني على م�صر.     
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الحماية  نظم  ه�صا�صة  عن  الجائحة  ك�صفت  حيث  العربية،  االجتماعي  االأم��ان  �صبكات  حوكمة  في  كبيرة  وتحديات  فجوات   

الخ�صو�س(،  وال�صودان على  واليمن  ال�صومال  مثل  فقرًا  االأكثر  والدول  ال�صراعات  العربية )دول  الدول  العديد من  في  االجتماعية 

كما ك�صفت عن م�صكالت العمالة غير المنتظمة في دول اأخرى )بينها م�صر والمغرب وفل�صطين وال�صودان(. وقد اأكد تقرير ل�صندوق 

النقد العربي تاأثير الجائحة على زيادة معدالت الفقر وات�صاع الفوارق الطبقية وعدم الم�صاواة في توزيع الدخل عربيًا )�صندوق النقد 

العربى،2021(. كما اأكد تقرير االإ�صكوا حول حالة التنمية الم�صتدامة عن الحاجة الإعادة هيكلة �صبكات االأمان االجتماعي في الدول 

العربية بناًء على خبرات الجائحة على نحو يجعلها اأكثر �صمودًا في مواجهة االأزمات )االإ�صكوا، 2022(.

 اآليات متعددة للحوكمة متعددة الم�صتويات الإدارة اأزمة الجائحة على الم�صتوى الوطني والمحلي، وذلك من خالل اأطر متنوعة 

على الم�صتوى الوطني وم�صتوى المحليات /البلديات كما يو�صح الجدول رقم 3.3، وقد عززت بع�س الدول هذه االأطر باأخرى نوعية 

الإدارة وحوكمة مرحلة التعافي على الخ�صو�س مثل نموذج دولة االإمارات العربية المتحدة. ويو�صح الجدول خبرات قطرية عربية في 

هذا الخ�صو�س.
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 توجيه االأنظار الأهمية حوكمة االأمن ال�صحي ودعم قدرات اإدارة الجوائح ال�صحية عربيًا، والذي ال يقل اأهمية عن 

االأمن االقت�صادي واالجتماعي واالأمن الغذائي واالأمن االإن�صاني واالأمن البيئي واالأمن ال�صخ�صي واالأمن القومي بوجه 

عام، وهو االأمر الذي نبهت اليه مبكرًا منظمة ال�صحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية الرتباط االأمن ال�صحي 

ب�صورة مبا�صرة بحالة التنمية الب�صرية والتنمية الم�صتدامة في كافة دول العالم ومنها الدول العربية. 

وفي هذا ال�صياق بذلت جهود عربية م�صتركة لتفعيل حوكمة اإدارة الجائحة، ومن بينها موافقة مجل�س وزراء ال�صحة 

العرب في دورته رقم 54 – مار�س 2021 على اإن�صاء من�صة لتبادل الخبرات في التعامل مع الجائحة، وتت�صمن المن�صة 

اآليات لال�صتجابات العاجلة في بع�س المناطق العربية الحرجة �صحيًا.

توجيه االأنظار الأهمية التدابير اال�صتباقية واالإنذار المبكر عن مخاطر االأوبئة والجوائح، وهي التدابير التي انعك�صت 

اأهميتها في اإ�صدار ت�صريعات خا�صة جديدة اأو تحديث ت�صريعات �صارية متقادمة للغاية لم تاأخذ في الح�صبان هذا النوع 

من المخاطر )م�صر، االأردن، �صلطنة عمان(. وتتطلب المرحلة القادمة تطوير هذا النوع من المنظومات خا�صة في 

اإطار مخطط �صنداي لالأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والمرتبط باأهداف التنمية الم�صتدامة، 

في  يركز  الذي  للكوارث  لال�صتعداد  العربي  المركز  خالل  من  الخ�صو�س  هذا  في  الجماعية  العربية  الجهود  وتفعيل 

اأن�صطته على تطوير قدرات االإنذار المبكر في الدول العربية(. 
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التحتية  البنى  تزال  ال  حيث  الوطنية،  االإح�صائية  االأطر  وكفاءة  والمعلومات  البيانات  واإدارة  توافر  في  فجوات   

اأن  اإلى  اأ�صار تقرير االإ�صكوا االإح�صائي االأخير  للبيانات والمعلومات واالإح�صاءات العربية تواجه تحديات كبيرة، وقد 

حوالي 50 % من موؤ�صرات التنمية الم�صتدامة االإح�صائية غير متاحه في الدول العربية بما فيها بع�س موؤ�صرات الحوكمة 

 .)ESCWA،2021( واال�صتهالك واالإنتاج وغيرها

كما اأ�صارت االأمم المتحدة اإلى ال�صعوبة الكبيرة في تقدير اآثار الجائحة على المنطقة العربية نتيجة نق�س البيانات 

البيانات ذات العالقة بالقطاع غير  اأو الم�صكوك في م�صداقيتها لدى توافرها، بخالف النق�س الكبير في  الموثوقة، 

الر�صمي )UNDP،2020(. وتفتقر الدول العربية بوجه عام اإلى النظم الوطنية المتكاملة الإدارة البيانات والتي ي�صير 

البنك الدولي اإلى اأنها ت�صمل اأدوات مختلفة لحوكمة البيانات بم�صاركة الحكومة واأ�صحاب الم�صلحة على نحو ي�صمن 

ا�صتراتيجيات  الم�صتويات من خالل  القرار على كافة  واتخاذ  التخطيط  وتوظيفها لدعم عملية  البيانات  وتبادل  اإنتاج 

للبيانات، مع توفير �صمانات الحماية من �صوء اال�صتخدام )البنك الدولى،2021(.  

 دور الم�صاركات المحلية واالإقليمية والعالمية في حوكمة االأزمة على م�صتويات متعددة، �صواء الجغرافي المحلي 

على م�صتوى البلديات والواليات والمحافظات )تون�س واالأردن وم�صر وال�صودان(، اأو م�صاركات المجتمع االأهلي )م�صر 

واالأردن وال�صودان والجزائر والبحرين والكويت، و�صلطنة عمان كمثال(، اأو الم�صاركة مع منظمات دولية )كافة الدول 

العربية(، اأو تعاون وتن�صيق ثنائي قطري )م�صر وال�صين – وم�صر والهند في مجال اللقاحات(. كما نبه التقرير االأخير 

المنافع  تعزيز  تنموية هامة مثل  التعامل مع م�صكالت  االإقليمية في  التحالفات  اأهمية  اإلى   )2022، لالإ�صكوا )االإ�صكوا 

الرقمية، تمويل وا�صالح نظم الحماية االجتماعية، ودعم االقت�صاد االأخ�صر.  

2.6.3. دور الرقمنة في تعزيز حوكمة الجائحة وا�صتعادة م�صار النمو والتنمية الم�صتدامة   

اأجمعت التقارير الدولية على اأن الرقمنة قد لعبت اأدوارًا رئي�صة عبر العالم، مع تفاوت القدرات الرقمية 

التكنولوجية بين الدول في مواجهة جائحة كوفيد- 19، خا�صة مع تحول المهارات الرقمية من )اختيارية( 

اإلى )�صرورية( وفق تقرير موؤ�صر المعرفة العالمي )موؤ�ص�صة محمد بن را�صد،2021(.  ويو�صح ال�صكل التالي 

ت�صعب اأبعاد هذه االأدوار بين المن�صات المتخ�ص�صة، تكنولوجيا الهواتف الذكية، العالج عن بعد، الت�صخي�س 

.)WEF،2021( .الرقمي وعلم الوراثة، واالأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء، وغيرها
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كما يو�صح ال�صكل التالي تطبيق تلك التقنيات ال�صابقة على م�صتوى الدول االأوروبية من خالل اأربعة محاور ت�صمل: 

التوا�صل والمعلومات، المتابعة والمراقبة ودعم الخدمات ال�صحية والتلقيح والمناعة واليقظة الدوائية.

حيث  العربي،  اأو  العالمي  الم�صتوى  على  �صواء  حديثة  ال�صحي  المجال  في  واالأدوار  التحوالت  هذه  تبدو  وال 

لمجتمع  العالمية  القمم  اإلى  ال�صحي  القطاع  في  واالت�صاالت  المعلومات  تكنولوجيا  بتوظيف  االهتمام  يرجع 

)الخدمات  مجال  في  مقترحات  تبنت  والتي  تون�س،   /  2005 وعام  جنيف،   /  2003 عام  بدورتيها  المعلومات 

المتحدة  لالأمم  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  خالل  من  متابعتها  ليتم   ،)e-Health  – االإليكترونية  ال�صحية 

المعلومات  تكنولوجيا  ت�صخير  على  وركزت   2020 عام  في  القمم  تلك  نتائج  تنفيذ  لمتابعة  االأخيرة  دورته  عقد  الذي 

تدابير  خالل  من  العربية  الدول  بينها  ومن  المختلفة  العالم  دول  في  الم�صتدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق  واالت�صاالت 

       :)2020 وخ�صبة،  )الري�س  ت�صمل  متعددة 
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والعمل على  وال�صركاء،  الم�صلحة  اأ�صحاب  بالتعاون مع  الرقمية(،  لل�صحة  العالمية  )ال�صراكة  متابعة جهود   

الم�صتدامة. التنمية  لدعم  الخ�صو�س  هذا  في  الوطنية  القدرات  بناء  تعزيز 

ال�صحة  منظمة  تتبناه  الذي   ،2025  /2020 الرقمية  لل�صحة  العالمية  اال�صتراتيجية  بم�صروع  العالم  دول  ربط   

مفهوم  اأن  المنظمة  .وترى   2020 عام  اال�صتراتيجية  اأطلقت  وقد  المعلومات،  مجتمع  قمم  لجهود  كتتويج  العالمية، 

االهتمام  الرقمية  ال�صحة  ت�صمل  حيث   )eHealth( بعد  عن  ال�صحة  مفهوم  من  �صمواًل  اأكثر  الرقمية  ال�صحة 

ب�الم�صتهلك الرقمي )Digital Consumer( المترابط والمتفاعل مع عديد من االأدوات والو�صائط الذكية والتقنيات 

والهواتف  والروبوتات،  ال�صخمة  البيانات  الذكاء اال�صطناعي،  االأ�صياء،  انترنت  ال�صحية مثل  الخدمات  البازغة لدعم 

 )WHO، 2021( .الذكية، وغيرها

خالل  م��ن  ال�صحية  ال��خ��دم��ات  وتطوير  ال�صحية،  للنظم  التحتية  البنى  ف��ي  الرقمية  التكنولوجيا  اإدم���اج   

People-( االإن�صان وتوفير خدمات �صحية محورها  الم�صتدامة،  التنمية  اأهداف  تحقيق  لدعم  الرقمية  التكنولوجيات 

منا�صبة. وبتكلفة  وجيدة  ومي�صرة،   ،)Centered

الإطار رقم  3. 2: مبادرات وخبرات عالمية واإقليمية حول دور الرقمنة في حوكمة اإدارة الجائحة وما بعدها

 ، ت ال ت�����ص��ا ل��ال ل��ي  و ل��د ا د  ت��ح��ا ال ا ف��ي��ه��ا  ك  ر ���ص��ا و  ، ك��ة ل��م�����ص��ت��ر ا ج��ل��ة  ل��ع��ا ا ل��م��ي��ة  ل��ع��ا ا ل��ع��م��ل  ا خ��ط��ة    
ى  ل��م��ن��ت��د ا و  ،GSMA  : ل��م��ت��ن��ق��ل��ة ا ت  ال ت�����ص��ا ل��ال ل��م��ي  ل��ع��ا ا م  ل��ن��ظ��ا ا ب���ط���ة  ا ر و  ، ل���ي و ل���د ا ل��ب��ن��ك  ا و
ط��ن��ي��ن  ا ل��م��و ا ع��م  ل��د ق��م��ي��ة  ل��ر ا ج��ي��ا  ل��و ل��ت��ك��ن��و ا م��ن  ف�����ص��ل  اأ ب�����ص��ك��ل  ة  د ���ص��ت��ف��ا ل��ال ل��م��ي  ل��ع��ا ا ي  د ق��ت�����ص��ا ال ا
ت  ك��ا ���ص��ر و ���س  ل��خ��ا ا و م  ل��ع��ا ا ع��ي��ن  ل��ق��ط��ا ا ك��ة  ر ب��م�����ص��ا ئ��ح��ة  ل��ج��ا ا ل  خ���ال ت  ك��ا ل�����ص��ر ا و ت  م��ا ل��ح��ك��و ا و
ر  ���ص��ت��ث��م��ا ا ع��ل��ى  ة  ك��ب��ي��ر ة  ر ب�����ص��و ت  ال ت�����ص��ا ل��ال ل��ي  و ل��د ا د  ت��ح��ا ال ا ك��ز  ي��ر و  . ل��م��ي��ة ل��ع��ا ا ت  ال ت�����ص��ا ال ا
ة  د ع��ا اإ ف��ي  ل��م  ل��ع��ا ا ء  ا خ��ب��ر ك��ة  ر ب��م�����ص��ا ح��ق��ًا  ال ظ��ي��ف��ه  ت��و و ئ��ح��ة  ل��ج��ا ا م��ع  م��ل  ل��ت��ع��ا ا ف��ي  ق��م��ي  ل��ر ا خ��م  ل��ز ا
م��ة  2030  ا ل��م�����ص��ت��د ا ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  م��م��ي��ة  الأ ا ة  ج��ن��د الأ ا ل��ت��ح��ق��ي��ق  ء  ا ل�����ص��و ا ع��ل��ى  ت  ل��م��ج��ت��م��ع��ا ا و ت  ا د ق��ت�����ص��ا ال ا

  . طنية لو ا و لمية  لعا ا قمية  لر ا ت  ا لفجو ا ك  ر ا تد و  ،)SDGs (

قمية  لر ا ت  ا و د الأ ا عت  ز تو فيها  و  ، ها بعد ما  و قميًا  ر ئحة  لجا ا كمة  لحو بية  و ر و الأ ا ت  ا لخبر ا  
 ، ق��ب��ة ل��م��ر ا و بعة  لمتا ا  ، ت م��ا ل��م��ع��ل��و ا و ت  ال ت�����ص��ا ال ا  : ت ع��ا م��ج��م��و ب��ع  ر اأ ف��ي  ء  ب��ا ل��و ا ء  ر ل��د مة  لم�صتخد ا
ج�����س  ل��ه��ا ا م���ا  اأ  . ن��ي��ة ال ل�����ص��ي��د ا ي��ة  ه��ز ل��ج��ا ا و ع��ة  ل��م��ن��ا ا و ل��ت��ط��ع��ي��م  ا و  ، ل�����ص��ح��ي��ة ا ت  م��ا ل��خ��د ا ع���م  د
ل  ���ص��ت��ق��ال ال ا ت��ح��ق��ي��ق  ف��ي  ف��ت��ت��م��ث��ل  ئ��ح��ة  ل��ج��ا ا ب��ع��د  ل��م��ا  ب��ي��ة  و ر و الأ ا ب��ة  ل��ت��ج��ر ا ف��ي  ئ��ي�����س  ل��ر ا ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي  ا
ن  اإ ح��ي��ث  ئ��ح��ة  ل��ج��ا ا ب��ع��د  م��ا  ق��م��ي��ة  ل��ر ا ل�����ص��ح��ة  ا ف��ي   )Strategic  Independence ( ت��ي��ج��ي  ا ���ص��ت��ر ال ا
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ج  ر خ��ا ل��ث  ث��ا ف  ط��ر ع��ل��ى  ه��ا  ف��ي��ر ت��و ي��ع��ت��م��د  ب��ي��ًا  و ر و اأ م��ة  ل��م�����ص��ت��خ��د ا ت  ج��ي��ا ل��و ل��ت��ك��ن��و ا و ت  ا و د الأ ا م��ع��ظ��م 
من  جعة  ا لمر ا تتطلب  و ز  متيا با بية  عر ج�س  ا هو ي�صًا  اأ تمثل  ن  اأ يمكن  ج�س  ا لهو ا ه  هذ و  . با و ر و اأ

   . يًا قطر و  اأ مجتمعة  بية  لعر ا ل  و لد ا فة  كا

 : ر د لم�صا ا

 I T U  N e w s ( م���������ة  ز الأ ا ة  ر ا د Cاإ O V I D - 19 -  19 - فيد كو �����س  و ف����ي����ر ئ����ح����ة  ج����ا و ج����ي����ا  ل����و ل����ت����ك����ن����و ا  -   

)M a g a z i n e ; N o . 3  - 2 0 2 0

-  Nick  Fahy ،  and  Gemma  A  Williams ،  2021:  ”Use  of  digital  health  tools  in  Europe « . 

Denmark :  WHO    regional  Office  for  Europe . 

وعلى الجانب العربي، فاإن التقارير العربية ذات ال�صلة مثل التقرير االقت�صادي العربي الموحد لعام 2021، وتقرير 

اآفاق االقت�صاد العربي لعام 2022، وغيرها توؤكد بو�صوح على اأولوية ال�صروع في اإ�صالحات تف�صي اإلى االإ�صراع بالتحول 

والخدمات  والتعليم،  ال�صحة  مثل  الرئي�صة  العامة  الخدمات  وتو�صيل  تقديم  في  الرقمية  التقنيات  لدور  �صواء  الرقمي، 

المالية واالإدارية في غمار مواجهة الجائحة وبعدها من جهة، اأو لدور هذه التقنيات الم�صتقبلي في تهيئة وتعزيز فر�س 

اقت�صادات المعرفة واالقت�صادات الخ�صراء في الدول العربية من جهة اأخرى.  )�صندوق النقد العربى،2021 و2022(. 

وقد اتخذت العديد من الدول العربية بالفعل اإجراءات لتفعيل دور الرقمنة والتكنولوجيات البازغة في قطاعات التنمية 

المختلفة بما فيها القطاع ال�صحي، بينها اإجراءات على الم�صتوى العربي الكلى اأو القطري: 

العربية  واالأ�صابيع  والمعلومات،  لالت�صاالت  العرب  الوزراء  مجل�س  جانب  من  جهود  الكلي:  العربي  الم�صتوى  على   

لتقنية  العربي  العربي لالإنترنت والمعلومات، واالتحاد  الم�صتدامة، االتحاد  للتنمية  العربي  الم�صتدامة، واالتحاد  للتنمية 

المعلومات واالت�صاالت في مجاالت متعددة ذات �صلة منها: 

-     توحيد الجهود لبناء مجتمع معلومات رقمي عربي والتركيز على ق�صايا: النفاذ، اال�صتخدام الفاعل للتكنولوجيات 

الرقمية، البنى التحتية، الخدمات والبيانات، ورفع الثقة في االقت�صاد الرقمي، وتوفير فر�س العمل الرقمية. )الدورة 25 

للمجل�س – دي�صمبر 2021( 

-     ت�صكيل فريق للذكاء اال�صطناعي بالمجل�س عام 2019 لو�صع ا�صتراتيجية عربية للذكاء اال�صطناعي، واهتمام 

االتحاد العربي للتنمية الم�صتدامة بنف�س الق�صية. 

-     اإطالق االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 2010
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.)ARCC( تاأ�صي�س المركز العربي االإقليمي لالأمن ال�صيبراني ب�صلطنة عمان     -

-     المنتدى العربي رفيع الم�صتوى لمجتمع المعلومات ودعم التنمية الم�صتدامة.

-     على الم�صتوى القطري، 

-     ا�صتراتيجيات و�صيا�صات واأطر موؤ�ص�صية للتحول الرقمي )م�صر، االأردن، ال�صعودية، المغرب، تون�س، والكويت(.

وال�صعودية، وقطر،  واالإم��ارات،  للذكاء اال�صطناعي )م�صر،  ا�صتراتيجيات و�صيا�صات ومجال�س وهيئات وطنية       -

والمغرب، واالأردن(.

-     ا�صتراتيجيات واأطر وطنية لالأمن ال�صيبراني )االإمارات، ال�صعودية، م�صر، �صلطنة عمان(. 

ويو�صح الجدول التالي بع�س التطبيقات الرقمية في الدول العربية التي ا�صتخدمت وال تزال في تعزيز جهود حوكمة 

اإدارة الجائحة. ويالحظ اأن وزارات ال�صحة في الدول العربية قد لعبت الدور المحوري في بناء وتطوير التطبيقات. كما 

اأن هذه التطبيقات، اأ�صوة بالنموذج االأوروبي، تت�صمن قدرات للتغذية المرتدة تتيح متابعة وتقييم الحاالت بعد التطعيم. 

كما لعبت هذه التطبيقات دورًا هامًا في بع�س الدول العربية )العراق، والجزائر، واالأردن، وم�صر( في مواجهة المعلومات 

الزائفة والمغلوطة المتعلقة بالجائحة على مواقع التوا�صل االجتماعي والتي تعمق حالة البلبلة المجتمعية وتحد من االإقبال 

على التطعيم )االإ�صكوا،2022(. كما يوفر مر�صد كوفيد -19 بوزارة التخطيط والتنمية االقت�صادية الم�صرية توثيقًا �صاماًل 

التنمية  اأهداف  بتحقيق  وعالقتها  االأ�صعدة،  كافة  على  االأزمة  مع  للتعامل  الحكومة  اتخذتها  التي  واالإج��راءات  للتدابير 

الم�صتدامة وبالقطاعات االأكثر انك�صافًا.
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 والخال�صة، اأن نجاح الدول العربية في ا�صتباق واإدارة االأزمات الجائحة وغيرها من االأزمات، يتطلب توافر مجموعه 

من االأ�ص�س وال�صروط:

الخبرات  لتبادل  اآلية  وتوفير  الوطني،  الم�صتوى  على  اال�صتراتيجي  للتخطيط  وم�صتدامة  م�صتقرة  وطنية  منظومة   

التخطيطية على الم�صتوى العربي.

 تح�صين اال�صتجابات الوطنية العاجلة لالأزمات، من خالل تطوير نظم لالإنذار المبكر عن المخاطر، ونظم معلومات 

وقواعد بيانات م�صاندة، وكوادر ب�صرية موؤهلة.

 التطوير الت�صريعي الم�صاند للحوكمة على كافة الم�صتويات، �صواء الكلي اأو القطاعي اأو الموؤ�ص�صي، بما فيها ت�صريعات 

الملكية الفكرية وال�صمول المالي واأمن البيانات والتحول الرقمي.

في  واالإح�صاءات  للبيانات  التنموي  الدور  يعزز  بما  واالإح�صاء،  البيانات  الإدارة  م�صتدامة  متكاملة  بناء منظومات   

المجتمعات العربية، وي�صمح بتو�صيف وتتبع الفئات االأكثر انك�صافًا، ويعزز اأمن البيانات والمعلومات للمواطن والوطن.   

 اإعادة هيكلة النظم ال�صحية العربية، وفق متطلبات التمكين والعدالة ال�صحية، وتعزيز ال�صحة الرقمية في اإطار 

التعاون مع منظمة ال�صحة العالمية والمبادرات العالمية واالإقليمية ذات ال�صلة.

 اإعادة هيكلة وتر�صيق االأجهزة الحكومية العربية، وفق معايير جديدة للحكومات المفتوحة / المنفتحة وتعزيز التحول 

الرقمي، وتاأهيل قوة العمل الرقمية، ومفاهيم واأدوات جديدة للتوا�صل المجتمعي. 

  تو�صيع اأنواع نطاقات الم�صاركة والحوار على الم�صتوى الوطني والعربي، بما في ذلك م�صاركة المحليات في الدول 

العربية، وم�صاركة المجتمع االأهلي وقطاعات االأعمال واالإعالم في ا�صتباق واإدارة المخاطر واالأزمات. 

اإمكانية  درا�صة  ويمكن  واالأزم��ات،  المخاطر  واإدارة  با�صتباق  المعنية  الم�صتركة،  العربية  واالأطر  المبادرات  دعم   

تاأ�صي�س مركز عربي متخ�ص�س الإدارة االأزمات.   

7.3 خال�صة الف�صل الثالث

االقت�صادية  التداعيات  مواجهة  في  العربية  الدول  بها  قامت  التي  ال�صيا�صات  اأهم  على  ال�صوء  الف�صل  هذا  األقى 
واالجتماعية لجائحة كوفيد- 19. وتناول بالتحليل الحزم المالية التحفيزية وال�صيا�صات التي تبّنتها هذه الدول مقارنة 
مع العديد من المناطق على م�صتوى العالم خا�صة في �صوء تزايد عدم اليقين حول الم�صتقبل القريب جراء تداعيات 
االأزمة الرو�صية-االأوكرانية. وعر�س تجارب عربية في حوكمة واإدارة اأزمة الجائحة، مع االإ�صارة لخبرات عالمية واإقليمية 
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مقارنة حول طبيعة ال�صيا�صات واإدارة االأزمة على ال�صواء.

�صت، كغالبية دول العالم، حزما تحفيزية طارئة لمواجهة تداعيات الجائحة  وتبّين باأن غالبية الدول العربية خ�صّ
على االأفراد وال�صركات بقيم تمثل اأ�صعاف ما تم انفاقه في مواجهة االزمة المالية العالمية االأخيرة، لكنها تبقى مع ذلك 
�صعيفة حيث لم تتجاوز 1 % من اجمالي الحزم التحفيزية على م�صتوى العالم. وقد تفاوتت قيمة الحزم التحفيزية ما 
بين الدول العربية وفقا لحيزها المالي وقوة نظامها ال�صحي حيث ت�صّدرت دول مجل�س التعاون الخليجي القائمة من 
حيث قيمة واأهمية هذه الحزم التحفيزية. كما ا�صتحوذ دعم الن�صاط االقت�صادي على الن�صيب االأكبر من هذه الحزم، 
تمويل هذه  تنوعت م�صادر  كما  االجتماعية.  الحماية  الإجراءات  الموجه  الدعم  يليه  العالمي،  النمط  ي�صابه  نمط  وهو 
الحزم المالية �صواء الموارد التي دبرتها الحكومات من موازناتها العمومية اأو التي تم اقترا�صها من الموؤ�ص�صات التنموية 

الدولية واالإقليمية.

وب�صفة عامة، ا�صتملت ال�صيا�صات االقت�صادية في الدول العربية على العموم على مجموعة من االإجراءات. فعلى 

البطالة  اإعانات  نطاق  وتو�صيع  وت�صهيالت،  وال�صركات  لالأفراد  �صريبية  اإعفاءات  منح  تم  المالية  ال�صيا�صات  م�صتوى 

والتحويالت النقدية لالأ�صر منخف�صة الدخل، وتقديم الدعم للم�صروعات ال�صغيرة والمتو�صطة والقطاعات المت�صررة 

على  التدخالت  اأما  الخا�س.  بالقطاع  العاملين  واأجور  رواتب  اأعباء  تحمل  في  الحكومة  م�صاركة  وكذلك  الجائحة  من 

م�صتوى ال�صيا�صات النقدية فتركزت في اإجراءات التي�صير الكمي مثل تخفي�س اأ�صعار الفائدة االأ�صا�صية وتخفي�س ن�صب 

االحتياطي االإلزامي والمتطلبات االحترازية للبنوك وت�صهيالت ل�صداد القرو�س.

تم  و�صيا�صة  اإجراء  كل  وفعالية  لجدوى  متعمق  تف�صيلي  مو�صوعي  تقييم  اإلى  العربية  الحكومات  تحتاج  ذلك،  مع 

تبنيها، وذلك بهدف تحديد حجم ومدة وطبيعة الم�صاندة المطلوبة لكل قطاع خالل الفترة القادمة. ويواجه هذا التقييم 

ال�صيا�صات  الم�صتفيدة من كافة  والفئات  بالقطاعات  المرتبطة  والمعلومات  البيانات  توافر  اأهمها  تحديات عديدة من 

واالجراءات. 

واإ�صافة اإلى ا�صتمرار تاأثر الدول العربية بتداعيات الجائحة، فقد فر�صت االأزمة الرو�صية-االأوكرانية حالة جديدة 

من عدم اليقين حول انعكا�صاتها المبا�صرة وغير المبا�صرة على الدول العربية خا�صة في ظل تنوع قنوات انتقال تداعياتها 

وتفاوت درجة تاأثر كل دولة بهذه االأزمة. وقد بداأت بالفعل بع�س االنعكا�صات في الظهور ب�صكل متباين بين الدول النفطية 

وغير النفطية. ففي حين يبدو اأن الدول النفطية �صوف ت�صتفيد من ارتفاع اأ�صعار الطاقة في تح�صين اأر�صدة معامالتها 

الجارية والمالية العامة، تظهر التحديات اأكثر حّدة في الدول غير النفطية التي �صتتحمل اأعباء ارتفاع اأ�صعار الطاقة 

العامة،  الجارية وموازنتها  اإلى تدهور موازينها  يوؤّدي  للغذاء مما  العديد منها م�صتورد �صاف  واأن  والغذاء معًا خا�صة 
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ويفاقم من تحديات اأمنها الغذائي، عالوة على ما يفر�صه ت�صاعد الت�صخم من ت�صديد لالأو�صاع النقدية بوتيرة اأ�صرع، 

التعاون الخليجي وبع�س الدول االأخرى  الفائدة في دول مجل�س  اأ�صعار  البنوك المركزية برفع  العديد من  حيث قامت 

كم�صر واالأردن وتون�س لمواجهة تزايد م�صتويات التدفقات الراأ�صمالية الخارجة، وهو ما يترتب عنه تحديات كبيرة في 

التمويل وت�صاعد م�صتويات اّلدين واأعباوؤه و�صغوط اإ�صافية على العمالت الوطنية.

وبخ�صو�س دور الحوكمة في اإدارة اأزمة الجائحة، فقد ظهر تعبير »الحوكمة العامة« ليعّبر عن مجموعة ال�صيا�صات 

الجائحة وتداعياتها  التعامل مع  العربية في  بما فيها  المختلفة  العالم  تبنتها دول  التي  الموؤ�ص�صات  واأدوار  والتدخالت 

تداعيات  مع  تداعياتها  ت�صابكت  والتي  اأي�صًا  الرو�صية-االأوكرانية  االأزمة  تداعيات  مع  بال�صرورة  والتعامل  المختلفة، 

الجائحة. واأ�صحت تلك الحوكمة العامة الر�صيدة مطلبًا ملحاًّ اأكثر من اأي وقت م�صى في الدول العربية. وقد ك�صف هذا 

اإدارة االأزمات على الخ�صو�س واإدارة التنمية الم�صتدامة بوجه  التعامل عن فجوات وا�صحة في الجاهزية العربية في 

عام، وفجوات في قواعد البيانات الالزمة، وتحديات في حوكمة االأمن ال�صحي، و�صبكات االأمان االجتماعي، واأجهزة 

االإدارة العامة، وفجوات في التوظيف االأف�صل للرقمنة في القطاع ال�صحي وكافة قطاعات الدولة بما يعزز القدرة على 

اإدارة االأزمات وتهيئة بيئة لنمو اقت�صادي معرفي وم�صتدام مع م�صاركات للخبرات االأف�صل عربيًا ودوليًا، مع التاأكيد على 

اأهمية تعزيز الحوكمة من خالل تطوير نظم اإدارة البيانات والنظم االإح�صائية العربية وتو�صيع م�صاحات الم�صاركة في 

�صنع ال�صيا�صات العامة واإعادة هيكلة االأجهزة الحكومية رقميًا.

كل ما �صبق يقود اإلى اأن االقت�صادات العربية تواجه العديد من المتغيرات العالمية والمحلية التي توؤثر على مدى 

و�صرعة التعافي خا�صة في ظل تزايد عدم اليقين مما يجعل �صانعي ال�صيا�صات في مواجهة مفا�صالت وم�صارات بديلة 

اأكثر �صعوبة وتعقيدًا وتدفع لمراجعة النموذج التنموي العربي الحالي وتعزيز مداخل وبدائل الحوكمة واإدارة االأزمات 

على م�صتوى كل دولة عربية. 

المرتبطة  اأو  وتداعياتها  الرو�صية-االوكرانية  االأزم��ة  بتطورات  المرتبطة  اليقين  عدم  حالة  تقود  عامة،  وب�صفة 

بتطورات الجائحة وظهور متحورات اأخرى للفيرو�س اإلى �صعوبة التنبوؤ باآفاق النمو على المدى الطويل بالن�صبة لالقت�صاد 

العالمي عامة واقت�صادات الدول العربية خا�صة. وبالتالي تظل تقديرات النمو محل مراجعة مع تطورات االأزمة الرو�صية-

االأوكرانية بجانب توقعات اآفاق التعافي العالمي و�صال�صل االمداد العالمية وتطورات اأ�صعار الطاقة والغذاء، ف�صاًل عن 

وتحمل  ال�صمود  على  وقدرتها  الوطنية  االقت�صادات  على  العالمية  المتغيرات  بتاأثير  ترتبط  التي  المحلية  االعتبارات 

الم�صتويات المتزايدة من الت�صخم والّدين. كما اأن القدرة على ا�صتمرار االإ�صالحات التي كانت ت�صتهدف االختالالت 

الهيكلية في االقت�صادات العربية قبل الجائحة �صوف يكون لها دور في تحديد زمن وحدود وم�صتويات التعافي لكل دولة.



تعزيز فرص النمو االقتصادي 
العربي ما بعد الجائحة: إزالة 

المعوقات وتصحيح المسار

الف�صل الرابع:





107
الف�صل الرابع:تعزيز فر�س النمو االقت�صادي العربي ما بعد اجلائحة: اإزالة املعوقات وت�صحيح امل�صار

107

اإ�صالحية متكاملة، وتوظيف ا�صتراتيجية  اإطار �صيا�صاتي، �صمن روؤية  اإلى �صياغة   يهدف هذا الجزء من التقرير 

المت�صّدرة،  الدول  الم�صتطاع مع  والتقنية قدر  المعرفية  الفجوة  ل�صد  االأ�صا�صية  الُمَمّكنات  االعتبار  بعين  تاأخذ  تنموية 

القابل  النمو المرجو  العامة والخا�صة لتحقيق  اإلى �صمان تجميع جهود الدول وموؤ�ص�صاتها  وذلك كمظلة وا�صعة ت�صعى 

لال�صتدامة الذي ي�صمن اأاّل يتخلف اأحد عن ركب التنمية والذي يراعي كذلك ا�صتحقاقات االأجيال القادمة، والذي يعزز 

َمنعة االقت�صادات العربية في مواجهة االأزمات المختلفة.

1.4 هل من اإطار لل�صيا�صات يدعم م�صار التعافي والإ�صالح؟  

اإن القدرة على اإر�صاء م�صار م�صتقر وم�صتدام للنمو االقت�صادي في الدول العربية هو اأمر حيوي يعزز اإمكانية تحقيق 
اأزمة كوفيد- 19، حيث  اأعباء وتداعيات  نتيجة  التي �صهدت تحديات ملمو�صة في م�صارها  الم�صتدامة  التنمية  اأهداف 
 )Potential growth( يعتمد جانب كبير من تحقيق هذا الم�صار على تحليل القدرات الكامنة للنمو في الدول العربية
لتعظيم حدود الطاقات االإنتاجية واال�صتيعابية فيها، وكذلك محاولة اإزالة اأو معالجة القيود التي اأنتجت المنوال التنموي 
الراهن القائم في هذه الدول على النحو الذي يعزز م�صتوى المنعة االقت�صادية )Economic resiliency(  لهذه الدول 

في وجه االأزمات المختلفة. 

�صعيًا لطرح �صيا�صات المعالجة ال�صحيحة والفعالة، يجب الت�صليم بداية باأن الدول العربية كّل غير متجان�س، وكما 
اأظهرت بو�صوح االأجزاء ال�صابقة من التقرير، اإن �صياغة �صيا�صات موحدة لتح�صين حجم ونوعية نموها االقت�صادي هو 
التحليل  اأظهره  العربية وفقًا لما  التمييز بين ثالث مجموعات من الدول  اإلى المو�صوعية، ومع ذلك يمكن  اأمر يفتقد 
لخ�صائ�س نموها االقت�صادي وكذلك وفقا لما يمدنا به الواقع التنموي لتلك الدول من معطيات حيث يمكن ت�صنيفها 
مثل: معدالت  تاأثيراته  امتداد  اأو  اأو م�صادره  م�صتوياته  في  �صواء  النمو  لهذا  متنوعة  اأبعادا  تعك�س  معايير عديدة  وفق 
 ،)Catching up( التي تعك�س بعده الكمي وقدرته على تقلي�س فجوات الدخل/التنمية مع الدول االأكثر تقدمًا النمو 
ونوعيته التي تعك�س مدى اعتماده على قطاعات واأن�صطة عالية القيمة والتقانة اأو مدى ارتكازه على نمو االإنتاجية الكلية 
لعوامل االإنتاج، ومدى م�صاهمته في النمو التحّولي، وكذلك مدى ارتكازه على نمو اال�صتهالك والواردات اأم نمو اال�صتثمار 
وتركيبة  الب�صرية  التنمية  م�صتويات  مثل  اأخرى  تنموية  معايير   اإلى  اإ�صافة  هذا   ،)Growth drivers( وال�صادرات 
�صوق العمل التي تتراوح بين اأ�صواق عربية م�صّدرة للعمالة واأخرى م�صتقطبة لها. وفقا لذلك يمكن التمييز بين ثالث 

مجموعات عربية اأ�صا�صية:

راأ�س  م�صاهمة  على  اأكبر  ب�صكل  النمو  فيها  ويعتمد  الب�صرية،  والتنمية  الدخل  مرتفعة  دواًل  االأولى  المجموعة  ت�صم 
المال، وتت�صم بارتفاع قدراتها االإنتاجية وفق موؤ�صر االأونكتاد PCI )ال�صكل رقم 1.4، اإطار رقم 1.4(، وارتفاع متو�صط 
م�صتويات التركز في �صادراتها، كما اأنها م�صتقبلة للعمالة، والممثلة في دول مجل�س التعاون الخليجي التي ت�صم كالًّ من 

ال�صعودية، والكويت، واالمارات، وقطر، وعمان، والبحرين.

 2022
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)Productive Capacities Index( الإطار رقم 4. 1: موؤ�صر القدرات الإنتاجية

قدرتها  حالة  فهم  في  النامية  ال��دول  لدعم  عملية  ديناميكية  اأداة  االإنتاجية  ال��ق��درات  موؤ�صر  يعتبر 

االإنتاجية/عوامل  الموارد   « باأنها  االإنتاجية  القدرات  االونكتاد  ُيعرف  حيث  تح�صينها.  يمكن  وكيف  االإنتاجية 

وهو  والخدمات  ال�صلع  اإنتاج  على  الدولة  قدرة  تحدد  التي  االإنتاج،  وروابط  الم�صاريع  تنظيم  وقدرات  االإنتاج 

يقوم  وبذلك  الم�صتدامة.  التنمية  ولتحقيق  والم�صتدام  ال�صامل  االقت�صادي  النمو  لتحقيق  االأ�صا�صي  االأمر 

في:  ممثلة  اأ�صا�صية  مجاالت  ثالث  على  الكلي  الموؤ�صر  هذا 

تعمل على  التي  والمعدات  االآالت  يت�صمن  الذي  المادي  المال  راأ�س  بما فيه  المال  راأ�س  االإنتاج:     عوامل 

التحتية للبنية  اإ�صافة  االإنتاج،  موؤ�ص�صات  م�صتوى 

ريادة  وت�صمل  الموؤ�ص�صات.  تمتلكها  التي  والمعلومات  والمعرفة  المهارات  الم�صاريع:  تنظيم  قدرات       

الروابط  واإقامة  واالإنتاج  لال�صتثمار  الالزمة  الهامة  المهارات  تت�صمن  التي  التكنولوجية  والقدرات  االأعمال 

المزارع(  / )ال�صركات  االإنتاجية  الوحدات  م�صتوى  على 

والتكنولوجيا  وال��م��ع��ارف  وال��خ��دم��ات  لل�صلع  ن��ت��اج��ي��ة  االإ ال��وح��دات  بين  التدفقات  ن��ت��اج:  االإ رواب��ط     

االإنتاجية  الوحدات  بين  التبادالت  وت�صمل  الب�صرية.  الموارد  ذلك  في  بما  االإنتاجية،  والموارد  والمعلومات 
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)المحلية  الملكية  وهياكل  والكبيرة(،  والمتو�صطة  وال�صغيرة  ال�صغرى  )الم�صاريع  المختلفة  االأحجام  ذات 

القطاعات.  مختلف  في  العاملة  الخا�صة(،   / العامة  االأجنبية،   /

في  وجهودها  الدول  �صيا�صات  نتاج  تعك�س  فرعية  موؤ�صرات  ثمانية  على  عمليًا  الكلي  الموؤ�صر  هذا  يقوم 

المال  راأ���س   - الب�صري  المال  راأ���س  في:  والممثلة  ذلك،  متطلبات  وتوفير  االإنتاجية  قدراتها  وتطوير  بناء 

التغيير   - الخا�س  القطاع   - – الموؤ�ص�صات  واالت�صاالت  المعلومات  تكنولوجيا   - – النقل  – الطاقة  الطبيعي 

.)UNCTAD، 2022( الهيكلي 

وت�صم المجموعة الثانية نوعين من الدول ت�صمل العراق وليبيا والجزائر اإ�صافة اإلى لبنان واالأردن وم�صر وجيبوتي، 

)االأعلى  الدخل  متو�صطة  للدول  كانتمائها  الخ�صائ�س  من  العديد  الدول  هذه  تتقا�صم  وفل�صطين.  والمغرب،  وتون�س، 

مجال  في  االأول��ى(  المجموعة  من  )اأقل  متو�صطًا  معداًل  وتحقيقها  الب�صرية،  التنمية  م�صتوى  على  وتقاربها  واالأدن��ى(، 

القدرات االإنتاجية. ويعتمد النمو فيها ب�صكل اأقل من المجموعة االأولى على االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج مقارنة بعاملي 

العمل وراأ�س المال. مع ذلك تتباين هذه الدول على م�صتوى ترّكز ال�صادرات، حيث يرتفع اأكثر في مجموعة العراق وليبيا 

والجزائر، ويرتفع التنويع اأكثر في باقي الدول، وكذلك في تركيبة �صوق العمل الذي يت�صم بكونه م�صدرًا للعمالة با�صتثناء 

المتو�صط  والدخل  المنخف�س  الدخل  )ذات  الدخل  م�صتوى  على  االأقل  العربية  الدول  الثالثة  المجموعة  وت�صم  ليبيا. 

االأدنى(، وكذلك االأقل في �صجل التنمية الب�صرية، وفي م�صاهمة االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج في النمو، وفي القدرات 

االإنتاجية، كما تعتبر اأ�صواق م�صّدرة للعمالة. وت�صم كاّلً من موريتانيا، و�صوريا، وال�صودان، واليمن، وال�صومال. 

ولكنه  مجموعة،  كل  لدول  موحدة  �صبغة  لو�صع  اأو  للتعميم  محاولة  للتقرير  الت�صنيف  هذا  يمثل  ال  عامة،  وب�صفة 

محاولة لتب�صيط العر�س والطرح ل�صيا�صات المعالجة التي يمكن تطبيقها على نطاق كل مجموعة مع وجود هام�س ن�صبي 

للتباين يعك�س خ�صو�صية كل دولة. وا�صتنادًا لما �صبق وفي �صوء نتائج التحليل الذي ت�صمنه التقرير واأخذًا في االعتبار ما 

ت�صمنته التقديرات الدولية وبخا�صة م�صتقبل الجائحة وحركة الن�صاط االقت�صادي العالمي في جانبي الطلب والعر�س، 

اأ�ص�س مو�صوعية  العربية على  الدول  في  النمو  يعالج تحديات  �صيا�صات  اإطار  اإلى طرح  التقرير  الجزء من  ي�صعى هذا 

لتح�صين حجم هذا النمو ونوعيته باالعتماد على طرح �صيا�صات قابلة للتطبيق تراعي معطيات وخ�صو�صية الدول العربية 

وتمايزها فيما بينها )ال�صكل 2.4(.
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2.4 النمو الم�صتهدف
انطالقًا من هدف هذا التقرير ووفقًا لما تظهره معطيات الدول العربية من اإ�صكاالت تواجه النمو االقت�صادي في 

هذه الدول بمختلف مجموعاتها، ي�صتهدف االإطار المقترح ل�صيا�صات المعالجة تحقيق نمو اقت�صادي مرتفع، وتحويلي، 

و�صامل، وغني بالوظائف، وم�صتدام، وُمراع لال�صتحقاقات البيئية، مع االأخذ في االعتبار التقاطعات والتنافر اأحيانا بين 

هذه المفاهيم.
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نمو تحويلي: اأي اأن تتاأ�ص�س عالقة بين النمو االقت�صادي ونوعية االأن�صطة القائمة. بحيث ينعك�س هذا النمو على 

الُمطورة  اأو  الجديدة  االقت�صادية  الهياكل  ذات  اأن  كما   ،)Structural transformation( االقت�صادية  الهياكل  تحول 

 Transformative صتعود لتدفع من هذا النمو في عالقة حميدة متبادلة ال�صببية فيما اأ�صبح يطلق عليه النمو التحولي�

growth( اأي النمو القائم اأو الداعم للتحول الهيكلي )Herrendorf.، et.al. 2013(. حيث يرتبط ذلك النمو بتغيير اأو 

تحويل في االأن�صطة االإنتاجية داخل االقت�صاد الوطني، وما يرتبط بها من نمط توزيع وتخ�صي�س عوامل االإنتاج المختلفة 

 Olga.،( لي�س فقط بين القطاعات االقت�صادية، بل اأي�صا على م�صتوى االأن�صطة، والمنتجات، والمناطق، وفر�س العمل

et. al، 2010(، وهي الممار�صات التي توثقت تطبيقًا في تجارب النمو االقت�صادي في الدول المتقدمة قديمًا وفي تجارب 

النمو في الدول ال�صاعدة الحقًا، حيث اأمكن تمييز اأهم مراحل هذا التحول اأو التغير في الهياكل االقت�صادية وفق الم�صار 

واالأن�صطة  القطاعات  من  االقت�صاد  هياكل  تحّول  في  وال�صاعدة(  المتقدمة  )للدول  الدولية  التجارب  لكافة  التاريخي 

والكثيفة  الطبيعية  بالموارد  المرتبطة  ال�صناعية  االأن�صطة  التحّول من  ثم  الت�صنيع،  اإلى  والزراعة  التعدين  االأولية مثل 

اال�صتخدام للعمالة والقليلة المهارة اإلى اأن�صطة �صناعية اأعلى قيمة ومحتوى تكنولوجي، ثم التحّول بعد ذلك �صوب زيادة 

ح�صة قطاع واأن�صطة الخدمات ال�صيما االإنتاجية، ثم التحّول �صوب اأن�صطة الخدمات االأكثر ت�صمينًا للمحتوى المعرفي اأو 

التكنولوجي على اأن ي�صاحب هذه التحّوالت تغّير في نوعية الموارد الب�صرية، والقدرات الموؤ�ص�صية والتنظيمية، بجانب 

.)Frank،2015( تغير وارتقاء في اإتاحة البنى والمرافق التحتية واالإنتاجية الم�صاندة

ا ي�صمن الم�صاواة في  ا اقت�صادية جديدة فح�صب، بل اأي�صً نمو �صامل: وهو ما يعني تحقيق النمو الذي ال يخلق فر�صً

 Birdsall.، Ianchovichina، E. and Lundstrom، S.، 2009،( الو�صول اإليها لجميع فئات المجتمع، وخا�صة للفقراء

2007(، وهو بذلك يت�صمن ا�صتهداف اإزالة القيود التي تحول دون م�صاركة الفقراء والفئات االأقل دخاًل في النمو واقت�صام 

.)GSDRC،2010. ، Mckay،2008. ، Mendoza،2008( عوائده وكذلك م�صتويات تمكينهم

نمو غني بالوظائف )ت�صغيلي(: يظهر الواقع العربي حاالت وا�صحة من االنف�صام بين نمو الناتج من جانب ونمو 

الوظائف من جانب اآخر، ويرجع ذلك اإلى عدم كفاية معدالت النمو المحققة في مجموعات الدول العربية، ال�صيما الثانية 

والثالثة، اأو تقلب النمو واعتماده على االأن�صطة االأعلى كثافة في راأ�س المال كما في معظم هذه الدول ال�صيما المجموعة 

االأولى. لذا ي�صعى هذا النمو اإلى بناء رابط ع�صوي بين جانبي النمو والت�صغيل )تجدر االإ�صارة اأن الدول العربية واجهت 

اأزمة كوفيد-19 وهي تحتاج ما يقارب 7.4 مليون فر�صة عمل عام 2019، ٌي�صاف لهذا العدد الكبير للوظائف التي ُفقدت 

خالل االأزمة، يبرز ذلك اأهمية البعد الت�صغيلي للنمو الم�صتهدف(.

نمو م�صتدام ُمراعي لالعتبارات البيئية: يعني تحقيق معدل نمو يمكن الحفاظ عليه دون خلق اأعباء اقت�صادية 



»النمو القت�صادي العربي في ظل الأزمات : جائحة كوفيد - 19 وما بعدها«
112

 2022 تقرير التنمية العربية

ونظيره  اليوم  ال�صريع  االقت�صادي  النمو  تحقيق  بين  مفا�صلة  هناك  تكون  واأاّل  القادمة،  لالأجيال  خا�صة  اأخرى،  كبيرة 

الكربونية  االنبعاثات  عبر  المقبلة  لالأجيال  بيئية  م�صاكل  ويخلق  الموارد  ي�صتنفد  قد  اليوم  ال�صريع  فالنمو  للغد. 

للتنمية  المعّدل  الدولي  الموؤ�صر  ويلخ�س  الطبيعية.  والهبات  والثروات  النفط  مثل  حيوية  م��وارد  وي�صتنزف 

ال�صيما  العربية  الدول  كافة  في  الب�صرية  التنمية  واقع  في  التراجع  مدى  بو�صوح  الكوكبية  بال�صغوط  الب�صرية 

الب�صرية  تنميتها  م�صتويات  في  خ�صارة  االأكثر  االأولى  الع�صرة  الدول  قائمة  �صمن  جاءت  التي  االأولى  المجموعة 

وعمان  وال�صعودية  والبحرين  وقطر  واالمارات  الكويت  مثل  دول  لتخ�صر  الكوكبية/البيئية،  باالأبعاد  تعديله  عند 

حال  في  وذلك  الب�صرية  التنمية  موؤ�صر  وفق  الطبيعي  ترتيبها  من   )15(  ،)33(  ،)42(  ،)84(  ،)87(  ،)74(

  .)3.4 رقم  )ال�صكل  الكوكبية  بال�صغوط  المعدل  الموؤ�صر  نتائج  وفق  ترتيبها  اإعادة 

ال��دول  بع�س  اأق��رت��ه  وم��ا   )2015 )باري�س  الدولية  للتوجهات  ا�صتجابة  للنمو  المتطلب  ه��ذا  ياأتي  كذلك 

الحراري  واالحتبا�س  المناخية  التغيرات  مخاطر  من  للحد  البيئية  االأبعاد  مراعاة  ب�صاأن  التزامات  من  العربية 

هذا  ال�صابقة  لالأبعاد  اإ�صافة  تراعي  اأن�صطة  على  الم�صتهدف  النمو  يرتكز  اأن  يجب  لذا    ،COP-26-2021((

)القائم  العربية  الدول  في  حاليًا  الم�صتخدم  الطاقة  مزيج  في  هيكلية  تعديالت  ذلك  في  بما  الحيوي،  البعد 

العربية  الدول  معظم  في  واالأن�صطة  االإنتاج  هياكل  اأن  ال�صيما  االأحفوري(  الوقود  دور  مركزية  على  االآن  اإلى 

للكربون،  انبعاثًا  واالأعلى  الطاقة،  على  المعتمد  اإنتاجها  كثافة  تظهر  والثانية  االأولى  المجموعتين  في  خ�صو�صا 

عبئًا  ذلك  ويمثل  العمال،  ماليين  اأي�صًا  بها  يعمل  والتي  الحالي،  النمو  عليها  يتاأ�ص�س  التي  االأن�صطة  وهي 

في  ووا�صحة  متدرجة  و�صيا�صات  وخطط  درا�صات  ووفق  منهجي  ب�صكل  تطبيقه  عدم  حال  في  ي�صهم  قد  اإ�صافيًا 

البيئية،  اال�صتحقاقات  مراعاة  على  المترتبة  التكاليف  ارتفاع  نتيجة  االأن�صطة  تلك  تناف�صية  بمقومات  االخالل 
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اإ�صكالية  باالأ�صا�س  تواجه  التي  العربية  الدول  مجموعات  كافة  في  البطالة  تحّدي  وتعميق  ات�صاع  اإلى  وكذلك 

اأكثر  العربية  للدول  كمتو�صط  البطالة  معدالت  لتجاوز  اأّدى  والذي  العمل،  فر�س  نمو  معدل  �صعف  في  تاريخية 

جانبه  في  يرتبط  ال  م�صتدامًا  النمو  هذا  اأن  التاأكد  يجب  كما  االأخير.  العقد  خالل  العالمي  المتو�صط  �صعف  من 

.)Economics online ،2022( وال�صادرات  اال�صتثمار  بنمو  بل  اال�صتهالك،  بنمو  االأ�صا�صي 

3.4 المنطلقات – معطيات ل يمكن تجاهلها 

النمو  ونوعية  ن�صق  لتح�صين  �صيا�صات  من  يت�صمنه  وما  التقرير  يطرحه  الذي  لل�صيا�صات  المقترح  االإطار  ينطلق 

في:  تتمثل  االأ�صا�صية  المنطلقات  من  عدد  من  العربية  الدول  في  االقت�صادي 

مجموعات  بين  والموؤ�ص�صي  والب�صري  المادي  المال  راأ�س  وم�صتويات  واالإنتاجية  االقت�صادية  الهياكل  تباين   

عليه  يترتب  مما  فيها،  التنمية  وم�صتويات  االقت�صادي  النمو  م�صادر  تباين  من  ذلك  يت�صمنه  بما  العربية،  الدول 

اال�صتفادة  عن  ف�صاًل  حدة،  على  مجموعة  كل  تنا�صب  التي  واالإج��راءات  ال�صيا�صات  تحديد  ثم  ومن  التعميم،  عدم 

على  الهيكلي  التحّول  برامج  بع�س  تنفيذ  من  اال�صتفادة  العربية  للدول  يمكن  كما  ال�صلة.  ذات  الدولية  التجارب  من 

االإخفاق. عوامل  وتجنب  الف�صلى،  الممار�صات  تعميم  في  نتائجها  من  واال�صتفادة  التجريب،  �صبيل 

عديدة  لعوامل  نتيجة  وتقديراته  النمو  بم�صتقبل  يتعلق  فيما  عربيًا  وكذلك  عالميًا  اليقين  عدم  حالة  ا�صتمرار   

الرو�صية- )االزم��ة  الدولية  الجيو�صيا�صية  واالأزم��ات  وم�صتقبلها  بالجائحة  المتعلق  الو�صوح  عدم  مثل  ومتداخلة 

من  العر�س  و�صيقّل�س  جانب  من  الطلب  تراكم  من  �صيزيد  الذي  وزمنيًا(  جغرافيًا  امتدادها  وتوقعات  االأوكرانية 

تنامي  اإلى  يدفع  بما  وال�صحن(  النقل  ال�صيما  التوريد  �صال�صل  وعنا�صر  االإنتاج  موؤ�ص�صات  تعطل  )نتيجة  اآخر  جانب 

والغذاء(.  )الطاقة  االأ�صا�صية  ال�صلع  اأ�صواق  في  ال�صيما  اأمدها  وطول  الت�صخمية  ال�صغوط 

العالمي  النمو  دفعت  التي  العوامل  دور  في  كبيرًا  تراجعا  القادم  العقد  ي�صهد  باأن  العالمية  التقديرات  تنامي   

العمالة  اإلى  المال  راأ�س  ن�صبة  في  ال�صريع  والنمو  العمالة  من  المعرو�س  زيادة  ذلك  في  بما  الما�صيين  العقدين  في 

م�صادر  من  اأكبر  م�صاهمات  نحو  التحّول  خالل  من  جزئيًا  اإال  تعوي�صه  يتم  لن  الذي  التراجع  وهو  )االإنتاجية(. 

االإنتاجية،  وتح�صينات  المت�صارع  الرقمي  بالتحّول  مدفوعة  االإنتاج،  لعنا�صر  الكلية  االإنتاجية  وزيادة  النوعي،  النمو 

تاأثيرات  ان�صابت  وقد  واالجتماعية.  المادية  التحتية  البنية  في  االأجل  طويلة  اإ�صافية  ا�صتثمارات  �صخ  اإلى  باالإ�صافة 

هياكل  في  تعديالت  من  عليها  فر�صته  وما  الجائحة  فترة  خالل  ال�صيما  العربية  الدول  اإلى  التغيرات  هذه  وممار�صات 

والوظائف.  االأن�صطة 
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االأكبر  الجزء  لتوطين  االتجاه  يعني  وهوما  العالمية،  القيمة  �صال�صل  امتدادات  لتقلي�س  وا�صح  اتجاه  تنامي   

الذي  االأم��ر  ومخاطر،  انك�صاف  حاالت  من  اأظهرته  وما  كوفيد-19  جائحة  لتداعيات  كنتيجة  االإنتاج،  �صل�صلة  من 

االأن�صطة  من  ذلك  وغير  والدوائي  الغذائي  االأمن  مجاالت  في  ال�صيما  وطنية  و�صناعات  اأن�صطة  وجود  �صرورة  اأظهر 

االأخرى. الحيوية 

4.4 ال�صيا�صات المقترحة للتعافي والإ�صالح – نحو م�صار م�صتقر وم�صتدام للنمو 

1.4.4. �صيا�صات التعافي والحد من تراجع م�صتويات الطلب – المعالجات ق�صيرة اإلى متو�صطة الأجل

بمختلف  العربية  الدول  في  االقت�صادي  النمو  تواجه  التي  القيود  تركيبة  اإلى  باال�صتجابة  المعالجة  �صيا�صات  تقوم 

تتطلب  االقت�صادي  النمو  تواجه  اآنية  اإ�صكاالت  فهناك  المعالجة.  لم�صارات  الزمني  المدى  على  بالتركيز  مجموعاتها 

العربية،  المجتمعات  من  وا�صعة  �صرائح  على  توؤثر  الأنها  نظرًا  والمتو�صط  الق�صير  المدى  في  لعالجها  �صريعًا  تدخاًل 

وكذلك على عدد وا�صع من االأن�صطة والقطاعات االقت�صادية، وترتبط ب�صكل اأ�صا�صي بتداعيات جائحة كوفيد -19 وبعدد 

من المتغيرات الظرفية االأخرى ذات ال�صلة مثل تقلبات اأ�صعار النفط وتقّل�س الحيز المالي للعديد من الدول العربية 

اإلى غير ذلك من عوامل محلية اأو اإقليمية اأو دولية )االأزمة الرو�صية-االأوكرانية حاليًا(.  كما اأن هناك اإ�صكاالت ذات 

طابع هيكلي نجمت عن منوال التنمية الذي اتبعته الدول العربية خالل العقود ال�صابقة يتطلب عالجها م�صارًا اإ�صالحيًا 

تتطلب  لكونها  االأكثر �صعوبة  المهمة  تمثل  والتي  التقرير  لهذا  االأ�صا�صي  االهتمام  ال�صيا�صات محل  وهي  االأجل.  طويل 

النمو  ونوعية  تركيبة  في  متاأ�صلة  واختناقات  اإ�صكاالت  لعالج  ال�صحيح  االتجاه  في  م�صتمرًا  وتراكمًا  وجهدًا  تخطيطًا 

االقت�صادي في مجموعات الدول العربية.

ويبقى المحّدد المحوري في التحرك �صمن هذين الم�صارين متمثاًل في �صرورة �صمان االت�صاق والتكامل فيما بينهما 

لتجنب مخاطر »التدخل الخاطئ« والحيلولة دون الو�صع الذي ت�صبح فيه �صيا�صات ومعالجات اليوم اأزمات وتحديات 

الغد لم�صار النمو في االقت�صادات العربية. ويمكن تق�صيم �صيا�صات المعالجة وفق نطاقها الزمني اإلى �صيا�صات ق�صيرة-

متو�صطة االجل، واأخرى طويلة االأجل. وهو الت�صنيف الذي جاء ليالئم تمايز التحديات التي تواجه النمو االقت�صادي 

في الدول العربية التي تتمايز بدورها اإلى تحديات طارئة اأو ظرفية الطابع )تداعيات اأزمة كوفيد- 19 واالأزمات الدولية 

الجيو�صيا�صية االأخرى( واأخرى هيكلية يتطلب الت�صدي لها معالجات ذات اأمد اأطول. 

اأ�ص�س و�صيا�صات واأدوات  اإلى متو�صط االأجل في جانبها االأ�صا�صي على  تقوم �صيا�صات المعالجة �صمن الم�صار ق�صير 

الفكر الكينزي وتحديثاته حيث اأظهرت نتائج الت�صخي�س خالل العامين االأولين للجائحة ما واجه النمو االقت�صادي من 

تراجع في كافة الدول العربية مقارنة بتقديرات مرحلة ما قبل الجائحة. كما اأظهرت من جانب اآخر اأن الدول العربية ودول 
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العالم قد قامت بالفعل بتطبيق وا�صح لذلك الفكر في مواجهة هذه االأزمة والحد من تداعياتها قدر االإمكان على الطلب 

الكلي منعًا لالنزالق اإلى حالة الك�صاد عالية الكلفة االقت�صادية واالجتماعية، وتجنب تكرار �صيناريو اأزمة الك�صاد العظيم 

الذي واجه العالم في نهاية ع�صرينيات القرن الما�صي.

وقد ت�صمن التقرير ممار�صات الدول العربية الوا�صحة ل�صيا�صات تي�صيريه الطابع اعتمدت على مختلف االأدوات المالية 

والنقدية المتاحة لديها مثل خف�س اأ�صعار الفائدة، وتاأجيل �صداد الديون اأو االإيجار اأو الم�صتحقات المختلفة، ومنح اإعفاءات 

وتاأجيالت �صريبية وجمركية، و�صراء االأ�صول، وغيرها. ومما ال �صك فيه اأن هذه ال�صيا�صات قد تمكنت اإلى حد بعيد من 

الحد من تداعيات ومخاطر الجائحة على االقت�صادات والمجتمعات العربية ب�صكل يتنا�صب قطعًا مع الحيز المالي المتاح 

لدى كل منها، وكذلك وفق معطيات واقع الموؤ�ص�صات وم�صتويات التنظيم والتنمية القائمة فيها من مرحلة ما قبل الجائحة. 

وقد تفاوتت هذه االإجراءات بين مجموعات الدول العربية الثالث كما ت�صمنت منطلقات االإطار المقترح لل�صيا�صات.

تبقى مخاطر هذه ال�صيا�صات التي تم تطبيقها فيما مثلته من �صغوط على م�صتويات الت�صخم، حيث يظهر اأنه رغم 

اأن الموقف النقدي العام المطبق عالميًا واأي�صًا عربيًا ال يزال تي�صيرا على نطاق وا�صع لحفز الطلب والنمو، اإال اأن البنوك 

المركزية في معظم الدول تتحول نحو �صيا�صات نقدية اأقل تي�صيريه )رفع اأ�صعار الفائدة، وتقلي�س برامج �صراء االأ�صول( 

لمواجهة الت�صخم، االأمر الذي �صيدفع بدوره اإلى زيادة تكاليف االإنتاج اأي�صًا.  ي�صاف اإلى ذلك ما ت�صهده اأ�صعار النفط من 

اتجاهات وتقديرات بارتفاعها عن الم�صتويات المنخف�صة التي �صهدتها في ال�صنوات ال�صابقة وبخا�صة في عام 2020 والتي 

جاءت على اإثر تقلبات حادة وم�صتمرة منذ عام 2014 في اأ�صعار النفط العالمية، مرورًا بتداعيات جائحة كوفيد-19 وحاالت 

اال�صطرابات والتجاذبات بين مجموعة اأوبك وباقي المنتجين الرئي�صيين في العالم. ومما ال �صك فيه اأن عدم ال�صيطرة 

على هذا الت�صخم له مخاطره االقت�صادية واالجتماعية ال�صيما م�صتقبل النمو االقت�صادي الذي ي�صتهدفه االإطار المقترح 

لل�صيا�صات. لذا يجب على الدول العربية الموازنة بين �صيا�صاتها الكينزية المطبّقة بما يحّفز نمو الطلب من جانب ويحد 

من تنامي الت�صخم من جانب اآخر.  

وقد يكون المخرج المنا�صب �صمن هذا االإطار واأفقه الزمني قيام الدول العربية بمختلف مجموعاتها بالتوجيه الذكي 

لل�صيا�صات نحو حفز االأن�صطة االأعلى اإنتاجية وكذلك االأكثر خلقًا للوظائف والدخول �صواء ب�صورة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة. 

اإلى غير ذلك من معايير ي�صاعد في ذلك  اأخرى وفق االأولويات مثل دعم الموؤ�ص�صات الت�صديرية  اإ�صافة معايير  ويمكن 

قطاعيًا  التدخل  مجاالت  تحديد  من  ال�صيا�صات  �صناع  تمّكن  العربية  الدول  في  العام  للتوازن  حديثة  نماذج  وجود  مدى 

واأن�صطة  قطاعات  نحو  انحيازًا  اأكثر  لت�صبح  التحويالت  اأ�صكال  و�صائر  الدعم  توجيه  يتم  بحيث  اقليميًا/جهويًا.  وكذلك 

و�صرائح بعينها. على �صبيل المثال اإعادة النظر في دعم الطاقة المطبق في معظم الدول العربية بن�صب متفاوتة بحيث يتم 
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تقلي�صه من قطاعات و�صرائح من جانب وتوجيهه لقطاعات و�صرائح اأخرى وفقًا للمعيار المتبنى )االنتاجية، والقدرة على 

ا�صتحداث فر�س العمل(.  وكما �صبق التقديم يمكن زيادة عدد معايير االختيار اأو االنتقاء بما يعك�س اأولويات التنمية، وبما 

ي�صتجيب كذلك لتركيبة القيود اأو المحددات القائمة.

يجب االإ�صارة اإلى اأنه ال تتوفر اأدوات كافية ودقيقة للقيا�س الكمي لمدى فعالية هذه ال�صيا�صات التي تم تطبيقها �صمن 

هذا النطاق الزمني. وهو اأمر ال ين�صاب على الدول العربية فقط، بل يمكن تعميمه على معظم دول العالم. ولكن قد يكون 

من المفيد ال�صعي لمحاولة اإنجاز مثل هذا القيا�س لال�صتفادة من نتائجه اآنيًا في حال ا�صتمرار هذه االأزمة اأو م�صتقباًل في 

حال مواجهة اأزمات اأخرى.

2.4.4. �صيا�صات الإ�صالح طويلة الأجل – التدخل الحا�صم لعالج التحديات الموروثة 

تهدف �صيا�صات المعالجة �صمن المدى الطويل ب�صكل اأ�صا�صي اإلى عالج االختالالت الهيكلية االأكثر تقييدًا للنمو في 

الدول العربية ومجموعاتها، وذلك وفق نتائج الت�صخي�س الذي ت�صمنته ف�صول التقرير لتركيبة ونوعية النمو االقت�صادي 

القائم في هذه المجموعات، واأي�صًا تاأ�صي�صًا على المنطلقات التي قام عليها هذا االإطار، وكذلك بالنظر اإلى ما تمدنا به 

نتائج م�صارات النمو والتنمية في الدول العربية خالل العقود ال�صابقة.

لتلك  الت�صّدي  في  الرائدة  الدولية  الممار�صات  خال�صة  على  الزمني  النطاق  هذا  �صمن  المعالجة  �صيا�صات  تعتمد 

االإ�صكاالت، وكذلك على ما حددته النظرية االقت�صادية من اأ�ص�س ومحددات لتحقيق النمو االقت�صادي على المدى الطويل، 

الدرا�صات  ونتائج  االقت�صادية  النظرية  اأكدت  فقد  االإط��ار.  هذا  ي�صتهدفه  الذي  االقت�صادي  النمو  لتحقيق  �صعيًا  وذلك 

والبحوث وكذلك تجارب الدول المتقدمة وال�صاعدة وعدد من الدول النامية اأن تحقيق النمو وكذلك التقدم االقت�صادي 

وكذلك  لحجمها  وفقًا  العاملة  والقوى  الطبيعية،  والموارد  االأر���س  في  ممثلة  اأ�صا�صية  اأرك��ان  اأربعة  حول  يتمحوران 

في  الموؤثرة  العوامل  وكافة  التكنولوجي  التجديد  اأو  للتغيير  اإ�صافة  الراأ�صمالي،  التكوين  اأو  والتراكم  نوعيتها، 

المدخالت  يتجاوز  بما  المخرجات  ونمو  باإنتاج  ت�صمح  والتي  ال�صابقة  االإنتاجية  المدخالت  ا�صتخدام  كيفية 

المكونات  تلك  بين  تجمع  الطابع  موحدة  تركيبة  من  لي�س  اأنه  الدولية  التجارب  اأظهرت  كما  فيها.  والنمو  المتاحة 

دولة  كل  وعلى  الدول،  بين  فيما  والقدرات  والموارد  الهبات  تتنوع  حيث  لمزجها،  وحيدا  نمطا  اأو  م�صارا  وتوثق 

النمو  من  وم�صتدامة  عالية  م�صتويات  توليد  على  قدرة  االأكثر  المنا�صبة  التوليفات  وتوظيف  ال�صتخدام  التحرك 

االقت�صادي.

وبمختلف  العربية  الدول  في  الراأ�صمالي  التراكم  اإ�صكالية  حجم  مدى  على  ال�صوء  ت�صليط  الهام  من  يكون  وقد 
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معدل  متو�صط  من  اأقل  كان  الدول  هذه  في  الثابت  المال  راأ�س  تراكم  نمو  اأن  التحليل  اأظهر  حيث  مجموعاتها، 

النمو للفترة 2010-2019، ورغم ارتفاعه ن�صبيًا في الدول الم�صدرة للنفط )دول المجوعة االأولى اإ�صافة للدول النفطية 

�صمن المجموعة الثانية( اإاّل اأنه واجه م�صتويات اأعلى من التقلب، هذافي الوقت الذي توؤكد فيه النظرية االقت�صادية ال�صيما 

قرنين على  منذ  التنموي  م�صارها  بداية  في  المتقدمة  الدول  م�صار  وكذلك  و�صولو،  وكوزنتي�س،  ا�صهامات هارود/دومار، 

محورية دور االدخار واال�صتثمار في دفع اأو تف�صير النمو االقت�صادي. 

ويظهر الواقع اأن الدول العربية با�صتثناء دول المجموعة االأولى وعددا من الدول �صمن المجموعتين الثانية والثالثة 
)ذات الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والحديد(، تعرف اإ�صكالية على م�صتويات االدخار المحلي من�صوبًا للناتج المحلي 
االإجمالي، حيث بلغ متو�صط هذه الم�صاهمة نحو 32 % كمتو�صط عربي، مقارنة بمتو�صط عالمي قدره نحو 26 % وذلك 
كمتو�صط الفترة 2015-2019، في حين جاءت دول المجموعة الثانية والثالثة بالتتابع محققة معدالت ادخار منخف�صة اأو 
�صالبة )10.0 % اإلى - 48.6 %(. ومع ذلك يالحظ اأن هناك دول مقارنة حققت معدالت ادخار اأقل مما تحقق في دول 
المجموعة االأولى ومع ذلك تمكنت من تحقيق معدالت نمو اأعلى واأنجزت هياكل اقت�صادية اأكثر تنوعًا كما هو الحال في 
ال�صين وماليزيا والهند، االأمر الذي يعود ليوؤكد على اأهمية العوامل االأخرى التي تنعك�س على اإنتاجية راأ�س المال )راأ�س 
المال الب�صري والبنية االأ�صا�صية واالجتماعية والموؤ�ص�صية(، هذا اإ�صافة ل�صبل توظيف اأو توجهات التراكم الراأ�صمالي )اآالت 
ومعدات، اإن�صاءات، بنى اأ�صا�صية ومرافق عامة( الذي ال تتوفر بيانات كافية عنه في الدول العربية. ويتعلق االمر االأكثر 
العربية  الدول  في   %  6.9 نحو  بلغ  حيث  العالم(  اأقاليم  بين  االأعلى  )المعدل  المحلي  االدخ��ار  م�صتويات  بتقلب  تهديدًا 
كمتو�صط للفترة 2015-2019 مقابل نحو 0.48 % فقط على م�صتوى العالم، وبلوغه في اأقاليم مثل اأمريكا الالتينية وجنوب 
اآ�صيا نحو 1.72 % و1.67 تواليًا، وهو االأمر الناجم بدوره عن ارتباط االدخار بهياكل اإنتاجية وت�صديرية غير م�صتقرة في 

الدول العربية )االأن�صطة اال�صتخراجية واالرتباط بتغير اأ�صعارها عالميًا(. 

لم   2019-2015 للفترة  كمتو�صط  العربية  الدول  اأن  تو�صح  البيانات  فاإن  ذاته  الراأ�صمالي  بالتكوين  يتعلق  فيما  اأما 
ُتجار المتو�صطات العالمية، بل اأنها لم تجار المعدالت المحققة في الدول متو�صطة ومنخف�صة الدخل التي بلغ فيها هذا 
المعدل نحو 31.3 % )ال�صكل رقم 4.4(، وكذا الحال فقد جاءت دول من المجموعات العربية الثانية والثالثة االأعلى في 
اإلى دول من المجموعة  اإ�صافة  معدالت تكوين راأ�س المال الثابت مثل الجزائر وال�صودان وموريتانيا وجيبوتي والمغرب، 
االأولى ممثلة في عمان والبحرين، وجاءت دول من المجموعة االأولى مثل ال�صعودية واالمارات في ترتيب متاأخر �صمن هذه 
القائمة. ويمكن تف�صير ذلك في جانب منه بتباين احتياجات اال�صتثمار والتنمية بين الدول العربية )بلغت هذه الن�صبة في 
الدول المتقدمة اأع�صاء منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية 21.7 % وفي الواليات المتحدة نحو20.6 %( واأي�صا يف�صر 
بتو�صع عدد من الدول في تمويل البنية التحتية والم�صروعات العامة بوتيرة عالية مثل الجزائر، وكذلك جيبوتي التي مولت 

ا�صتثمارات �صخمة في تطوير وت�صغيل الموانئ والمناطق الحرة.
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وبذلك يظهر اأن التراكم الراأ�صمالي ب�صكل عام لمعظم الدول العربية ال يتنا�صب وحجم الدفعة المطلوب تحقيقها 

اأما االمر الثاني وهو االأهم فهو غياب اإح�صاءات دولية تو�صح الهيكل القطاعي لذلك التكوين  في النمو االقت�صادي، 

الراأ�صمالي بما يمّكن من التقييم وكذلك المقارنة على م�صتوى التطور الزمني وكذلك الجغرافي، اإاّل اأن المالحظ اأن 

دوال حققت معدالت ادخار مرتفعة وكذا معدالت تراكم عالية لراأ�س المال الثابت مثل الجزائر في حين لم تحقق معدالت 

نمو تواكب ما حققته دول اأخرى لم تدخر اأو ت�صتثمر بذات المعدالت كما هو الحال في ماليزيا والهند وغيرهما حيث بلغ 

متو�صط النمو في الجزائر للفترة 2015-2019 نحو 2.1 % مقابل 4.9 % و6.7 % في ماليزيا والهند على التوالي وهو ما 

ي�صير اإلى تفاوتات وا�صحة في معدالت اإنتاجية راأ�س المال الم�صتثمر والممكنات االأخرى ذات ال�صلة. 

العالمية  المتو�صطات  ن�صبيًا عن  وزادت  واكبت  نمو  فاإنه رغم تحقيق عدة دول عربية معدالت  لة  المح�صّ في 

التنمية  اأهداف  المتحدة لتحقيق  االأمم  المقترحة من  المعدالت  تتقارب مع  اأنها ال  اإال  الما�صي،  للعقد  كمتو�صط 

الم�صتدامة 2030 والمقّدرة بمعدل 7.0 % �صنويًا. كما اأنها ال توّفر وتيرة للنمو تعمل على اإحداث تقلي�س ملمو�س 

االقت�صادي  النمو  بنوعية  يتعلق  وفيما  المتقدمة.  وال��دول  بينها  القائمة  )الدخل(  التنموية  الفجوات  حجم  في 

فتكفي االإ�صارة اإلى اأحد المعايير الهامة الم�صتخدمة في هذا المجال والمتمثل في تقييم البعد/المحتوى التقاني 

لل�صادرات للتدليل على نوعية هياكل االإنتاج القائمة ومخرجاتها حيث تو�صح البيانات اقت�صار متو�صط م�صاهمة 

اإجمالي �صادرات  % فقط من  ال�صادرات العربية من ال�صلع عالية التقانة/المحتوى التكنولوجي على نحو 0.12 
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تلك المنتجات على م�صتوى العالم، مقابل بلوغ هذه الن�صبة في دول �صاعدة نامية مثل ال�صين )نحو 26.0 %( ، 

.)World bank، 2022( )% 2.1 و�صنغافورة )نحو 6.9 %(  وكوريا )نحو 6.2 %( والمك�صيك )نحو

في هذا االإطار تتوّجه �صيا�صات المعالجة الإ�صالح االختالالت المزمنة والموروثة التي اأنتجها نموذج التنمية 

القائم في الدول العربية منذ عقود من خالل ال�صعي للتاأثير في كال البعدين الكمي والنوعي لهذا النمو لي�صبح 

متوافقًا واال�صتراطات اأو الموا�صفات التي حّددها االطار المقترح لل�صيا�صات بحيث يكون نموًا تحويليًا، و�صاماًل، 

اإلى التاأثير  اإ�صافة  وت�صغيليًا، ومراعيًا العتبارات البيئة )م�صتدامًا(، حيث العمل على زيادة معدالت هذا النمو، 

في نوعيته من خالل التركيز على نوعية االأن�صطة والقطاعات والمنتجات والهياكل التي اأ�صهمت في تحقيق النمو، 

واأي�صًا  التركيز على رفع محتواه التقاني حيث يمكن طرح هذه ال�صيا�صات �صمن نطاقين اأ�صا�صيين: ال�صيا�صات غير 

Selective/( وال�صيا�صات االنتقائية/الراأ�صية )Functional/Horizontal Policies( االنتقائية وا�صعة التاأثير

الحزم  تتوجه  التناف�صية حيث  اأثرها على  معيار  وفق  ال�صيا�صات  ت�صنيف هذه  يمكن  كما   .)Vertical Policies

 – – الموؤ�ص�صات  التاأثير لتح�ّصن وتطّور من »البيئة التناف�صية« للدولة بمجاالتها المختلفة )بيئة االأعمال  وا�صعة 

»القدرة  في  للتاأثير  اأو�صح  ب�صورة  االنتقائية  الحزم  تتوجه  حين  في  – الت�صريعات-....(،  الب�صري  المال  راأ�س 

التناف�صية« للدولة بمجاالت عملها المختلفة )تطوير العناقيد ال�صناعية و�صال�صل القيمة المحلية والعالمية، وح�صد 

وتوجيه اال�صتثمار والتراكم الراأ�صمالي(. وكما �صبق الذكر، تختلف اأدوات وعمق ونطاق تطبيق هذه ال�صيا�صات بين 

مجموعات الدول العربية وفق المنطلقات التي قام عليها االإطار.  وفيما يلي ا�صتعرا�س لتلك ال�صيا�صات واأدواتها:

 -  3.4.4ال�صيا�صات غير النتقائية وا�صعة التاأثير لدفع النمو القت�صادي )البعد الكمي(:

ال�صيا�صات  اأ�صكال  الوظيفي )Horizontal Industrial Policy( كافة  الطابع  ال�صيا�صات ذات  تت�صمن هذه 

التي تت�صم بتاأثيرها الوا�صع على كافة القطاعات واالأن�صطة االقت�صادية في الدولة، دون اأي انحياز، مثل �صيا�صات 

والموا�صالت  والطرق  العامة،  والمرافق  االأ�صا�صية  والبنية  وال�صحة،  والتعليم،  الكلي،  االقت�صادي  اال�صتقرار 

غير  اإلى  للدولة،  والموؤ�ص�صية  والقانونية  الت�صريعية  البنية  وتطوير  والتطوير،  البحث  على  واالإنفاق  واالت�صاالت، 

اإلى كافة القطاعات االقت�صادية والمتدّخلين االأ�صا�صيين )الحكومة  تاأثيراتها  ذلك من �صيا�صات تت�صم بان�صياب 

والقطاع الخا�س الوطني واالأجنبي وموؤ�ص�صات المجتمع المدني(. بمعنى اأنها حزم ال�صيا�صات التي تمتلك تاأثيرًا 

مبا�صرًا على التناف�صية الكلية للدولة ولالقت�صاد، والتي ت�صهم في خف�س تكلفة ممار�صة االأعمال في كافة االأن�صطة 

والقطاعات القائمة في الدولة )نمو كمي( وذلك �صمن قواعد عمل ال�صوق. 
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�صمن ذلك االإطار يمكن تبني عددًا من االأطر واالأدوات الداعمة لتنفيذ تلك ال�صيا�صات مع مراعاة خ�صو�صيات 

وتحديات كل مجموعة من مجموعات الدول العربية الثالثة. وما يمكن لالقت�صاد والمجتمع ونوعية الموؤ�ص�صات اأن 

اأن�صطة االقت�صاد من النمو والتطور واالرتقاء  اأ�صا�صًا الحد من االإخفاقات التي قد تمنع  تنجزه. والتي ت�صتهدف 

�صواء كانت تلك االإخفاقات مرتبطة بال�صوق )Market failure( اأو بالحكومات )Government failure(. وفيما 

.).)Cimoli.، et، al.، 2006 يلي عر�س لمجاالت عمل تلك ال�صيا�صات

المجال الأول: �صيا�صات اال�صتقرار الكلي وتهيئة بيئة عامة مواتية لالأعمال )الحوافز العامة(: والتي ت�صمن 

الحفاظ على م�صار ثابت ومجدي ومتنامي وقابل للتراكم لمختلف االأن�صطة االقت�صادية للعمل الم�صتمر، وب�صكل 

للتنبوؤ، وبما يت�صمنه ذلك من جهود الدولة لتوفير وتاأمين بيئة اقت�صادية كلية م�صاندة لالأعمال  م�صتدام وقابل 

االأ�صعار،  وتنظيم  الفكرية،  الملكية  حقوق  قواعد  بتاأمين  المرتبطة  االإج��راءات  وبخا�صة  االقت�صادية،  واالأن�صطة 

واإتباع �صيا�صات ال�صرف المنا�صبة، وتطبيق فعال لل�صيا�صات النقدية واأ�صعار الفائدة، وكذلك اإتباع �صيا�صات مالية 

وذلك  واالإنتاجية.  والتناف�صية  الكفاءة  بمتطلبات  والمقيدة  المن�صبطة  ال�صريبية  االإعفاءات  اإلى  اإ�صافة  معادلة، 

من خالل خطط، و�صيا�صات عامة، وموازنات وبرامج مالية وا�صعة، ت�صتهدف جميعها بناء وتطوير البنى االأ�صا�صية 

والمرافق العامة ومد �صبكات الطرق والموا�صالت واالت�صاالت، و�صبكات النقل البري والبحري والجوي، وتاأهيل 

الخدمات  وتعميم  ون�صر  والمهارات،  القدرات  وتطوير  والتدريب  التعليم  على  االإنفاق  خالل  من  الب�صري  المورد 

المالية والم�صرفية، واإقرار العديد من الت�صريعات والقوانين االقت�صادية الهادفة لت�صجيع اال�صتثمار وحفز النمو، 

وتاأ�صي�س الموؤ�ص�صات االقت�صادية والمالية المعنية بعمليات التطبيق والمتابعة لتلك الجهود. وقد جاء تطبيق هذه 

ال�صيا�صات الوظيفية في بداية اإطالق م�صار التنمية في الدول العربية بهدف اإر�صاء وبناء مقومات وركائز الدولة 

الوطنية الجديدة واإن كان يالحظ اأن تلك الجهود اأو االإنجازات على وجه العموم لم ت�صهد زخمًا م�صتدامًا خالل 

ن�صف القرن الما�صي. كما اأنها تباينت فيما بين هذه الدول ومجموعاتها، وهو االأمر الذي قد يعود في جانب كبير 

منه اإلى قيد الموارد على بع�س الدول، اأو اإلى ظروف وعوامل خارجية كالحروب وال�صراعات اأو نتيجة لالأزمات 

المت�صلة بالتغيرات المناخية ال�صيما الجفاف والت�صحر. وفقا لهذا المجال �صتكون الحاجة اأكثر الحاحا لتطبيق 

تلك ال�صيا�صات في مجوعتي الدول العربية الثانية والثالثة، حيث تمكنت مجموعة الدول العربية االأولى من تحقيق 

م�صتويات متقدمة وم�صتقرة ن�صبيا في تهيئة مقومات منا�صبة لبيئة االأعمال تجعلها اأكثر قابلية للتنبوؤ من نظيرتها 

في باقي المجموعات.

المجال الثاني: �صيا�صات فعالة لبناء وتطوير ركائز ثابتة لالبتكار العلمي والتكنولوجي. حيث يت�صمن هذا 
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المجال توجه الدول العربية لتنفيذ ال�صيا�صات العلمية، والتو�صع في الم�صروعات ذات التكنولوجيا العالية، وتمويل 

البحوث الجامعية، واإن�صاء مراكز البحوث، ودعم البحوث والتطوير، واالرتقاء بمنظومة الدعم الموجه للجوانب 

العلمية والبحثية بوجه عام. 

المجال الثالث: اإقرار ال�صيا�صات الموجهة الإر�صاء قواعد التعلم ونقل الخبرات وتح�صين القدرات التكنولوجية 

وتوطين المعرفة والتقانة في االأن�صطة االقت�صادية في الدولة: بما يت�صمنه ذلك المجال من دور الدولة في �صياغة 

�صيا�صات متطورة ومواكبة للتعليم والتدريب، وعقد وتنفيذ ور�س عمل ونقا�صات مجتمعية ومتخ�ص�صة للتنبوؤ وتحديد 

اأولويات البحوث الوطنية، ودعم التدريب الهادف لرفع القدرات، وتنفيذ خطط وبرامج لبناء وت�صكيل المهارات، 

والتعاون في مجال البحوث الدولية، وتوفير حوافز لال�صتثمار االأجنبي المبا�صر.

المجال الرابع: �صيا�صات �صفافية واإتاحة المعلومات: والتي تت�صمن اآليات العمل الجماعي، وتعزيز المعايير 

والموا�صفات القيا�صية، وا�صتخدام المنتديات الت�صاورية، وا�صتخدام الغرف التجارية، وت�صجيع التعاون وال�صراكات 

الدولية والوطنية، وت�صهيل ت�صويق ال�صناعات الت�صديرية، ون�صر وتعميم التجارب الناجحة. 

تت�صمن ال�صيا�صات االنتقائية/الراأ�صية )Selective/Vertical Policies( كافة اأ�صكال ال�صيا�صات واالإجراءات التي 

قدرته  اأو  نموه،  معدالت  في  التاأثير  بهدف  غيره،  دون  معين  اقت�صادي  لن�صاط  اأو  لقطاع  التمييز  اأو  التحيز  عن  ُتعبر 

اأكثر  بكونها  ات�صامها  ((Robinson، J.،)2009(، Rodrik، D.،)2007((.، بمعنى  اإنتاجيته  اأو م�صتويات  الت�صديرية، 

ا�صتهدافًا واأكثر انتقائية، حيث تقوم الدولة باإقرارها وتنفيذها م�صتهدفة تحفيز وتنمية قدرات اأحد االأن�صطة/القطاعات، 

من خالل منظومة من اإجراءات الم�صاندة الموجهة فقط لهذا الن�صاط، فيما يمكن اعتباره تاأثيرًا في هياكل هذا النمو 

وم�صادره ونوعيته. ويمكن للدول العربية اإتمام هذا التدخل من خالل: التعريفات، الحوافز المالية اأو االإعانات لدعم 

الحكومية  الم�صتريات  وتوظيف  والخا�س،  العام  القطاعين  بين  المختلفة  ال�صراكات  اأطر  وتطبيق  دون غيرها،  اأن�صطة 

كاأداة تاأثير وتوجيه وتحفيز ورعاية لل�صناعات اال�صتراتيجية واالأن�صطة االقت�صادية الوطنية المختارة القادرة على توفير 

محركات اإ�صافية للنمو ال�صناعي والقطاعي والكلي، وتطبيق الحوافز النقدية واالئتمانية لت�صجيع وتوجيه اال�صتثمارات 

والم�صروعات نحو االأن�صطة الم�صتهدفة/المنتقاة. 

ترتكز اأهمية هذه ال�صيا�صات في ا�صتهدافها االأعلى واالأدق لتح�صين نوعية النمو االقت�صادي ومن ثم ا�صتدامته وفق 

التحول  على  القائم  النمو  اأن  اأكدت  والتي  النمو،  با�صتدامة  المعنية  التطبيقية  الدرا�صات  من  العديد  اإليه  تو�صلت  ما 

البيئي  اأو  االجتماعي  بجانبيها  يتعلق  ما  ال�صيما  للتنمية،  اأو  للنمو  �صواء  اال�صتدامة  لتحقيق  قرينًا  يكون  ال  قد  الهيكلي 

4.4.4. ال�صيا�صات النتقائية/الراأ�صية لدفع النمو القت�صادي )التركيز على الأبعاد النوعية للنمو( 
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اللذان �صيعودان ليهددا م�صار النمو ذاته. فقد يقود النمو القائم على تحول هياكل االإنتاج اإلى تهديد قطاعات اأو فئات 

اأو اأقاليم، بمعنى اأنه قد يكون نموًا غير �صامل وال يتمتع بالعدالة ويزيد من ارتفاع معدالت الفقر اأو البطالة اأو اال�صرار 

بالبيئة. ما ُيلزم ب�صرورة التدخل الحكومي ل�صمان االختيار االأف�صل لم�صار التحول الهيكلي الم�صتدام لهياكل االقت�صاد 

والمجتمع.  )Bartholomew.، et.، al. 2014(. وهو االتجاه الذي تم الترويج له بقوة من خالل العديد من الباحثين، 

وارتكزت القوا�صم الم�صتركة الأن�صار هذا التوجه على ما يظهره الواقع االقت�صادي في الدول من وجود تباينات وفروقات 

وا�صحة بين اأداء القطاعات واالأن�صطة داخل االقت�صاد الوطني، وكذلك وجود فروق بين م�صتويات وخ�صائ�س المعرفة 

والتكنولوجيا الم�صتخدمة في مختلف قطاعات واأن�صطة االقت�صاد، وعدم وجود اآليات للت�صحيح التلقائي لعمل االأ�صواق 

داخل االقت�صاد Market failure، اإ�صافة الأهمية وجود �صيا�صات انتقائية تواجه ب�صكل دقيق اال�صتهداف العقبات التي 

النمو  قيادة  على  القادرة  االأن�صطة  المح�صلة  في  يحفز  وبما   ، دون غيرها  القطاعات  بع�س  في  النمو  تعوق عملية  قد 

تح�صين االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج على المدى الطويل.

الدولة  �صيا�صات من جانب  اإقرار  اأثر  باختبار  التطبيقية  الدرا�صات  اإحدى  لقيام  االإ�صارة  االإطار تجدر  �صمن هذا 

لزيادة النمو االقت�صادي )ُمعبرًا عنه بمتو�صط دخل الفرد من الناتج( من خالل زيادة التنوع في االأن�صطة االقت�صادية 

القائمة )التحوالت الهيكلية(، وذلك ا�صتنادًا لبيانات 50 دولة )مقطع عر�صي( حيث تو�صلت اإلى اأن الدول منخف�صة 

الدخل ت�صبح اأعلى دخاًل واأكثر غنى واإنتاجا وتوظيفًا عند تراجع التركز وتزايد م�صتويات التنويع. وت�صتمر هذه العالقة 

اإلى مراحل متقدمة من عملية التنمية، وعند م�صتوى دخل معين )مرتفع(، تبداأ هذه العالقة في التحول بحيث ت�صبح 

اأكثر غنى واأعلى دخاًل كلما زاد التركز وانخف�س التنويع لتتبلور العالقة النهائية بين التركز ودخل الفرد على  الدول 

ال�صكل )U(. ويمكن تف�صير نتائج هذه الدرا�صة واقعيًا، في اأن الدول في بدايات م�صار التنمية تكون اأكثر اعتمادًا على 

اأن�صطة اقت�صادية محدودة )الزراعة وال�صيد وبع�س ال�صناعات االأولية(، والذي ي�صاحب بمتو�صطات دخول منخف�صة، 

وعند زيادة حجم وعدد االأن�صطة االقت�صادية وانخفا�س التركز واإ�صافة اأن�صطة ومنتجات اأكثر اإلى هيكل االقت�صاد ممثلة 

في اأن�صطة ال�صناعات التحويلية والخدمات، يقود ذلك اإلى زيادة فعلية في االإنتاج والت�صغيل والدخول، وفي مرحلة الحقة 

تبداأ الدول في التوجه اإلى قطاعات واأن�صطة بعينها تت�صم باالرتفاع في قيمتها الم�صافة ومحتواها التقني، ليزيد م�صتوى 

 .)Harrison، et al.، 2009( .التركز مجددًا ولكن عند م�صتويات دخل اأعلى

فيما يرتبط بحالة الدول العربية، والتي تنتمي بدورها اإلى مرحلة ما قبل التحول وفقًا لنتائج هذه الدرا�صة التطبيقية، 

ُيالحظ اأن هياكل االإنتاج فيها الزالت ترتبط اإلى حد بعيد بهيكل المزايا والوفرة الن�صبية للموارد الطبيعية، ما يعني 

اأنها �صتبقى اأ�صيرة تلك الهياكل و�صمن ذات الم�صتوى المنخف�س للدخل. وهو ما يعني �صرورة التدخل الحكومي، لتعديل 
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واإعادة توجيه هياكل االقت�صاد واالإنتاج لي�صبحا اأقل تركزًا واأكثر تنويعًا، ولكن ب�صكل انتقائي مدرو�س �صوب االأن�صطة 

االأكثر قيمة ومحتوى معرفي وكذلك االأعلى واالأ�صرع نموًا. وبما ي�صتدعيه ذلك من تطبيق المنهجيات الحديثة لتحديد 

الحيز  وبخا�صة منهجية  العربية  الدول  في  الم�صتدام  النمو  انجاز  االأعلى مردود على  واالختيار  نجاعة  االأكثر  الم�صار 

ال�صلعي التي تقوم على اأ�صا�س اأن االقت�صادات تنمو من خالل القدرة على االنتقال واالرتقاء في االأن�صطة والمنتجات التي 

والمهارات،  والمعارف،  المال،  وراأ�س  )العمل  االإنتاج  عوامل  مزيج  تكييف  يعني  ما  وت�صديرها.  اإنتاجها  يتم 

قريبة  كونها  غيرها،  من  اأكبر  ب�صهولة  الجديدة  المنتجات  اإنتاج  نحو  للتحول  الالزم  الموؤ�ص�صية(  والتركيبة 

واالرتقاء  التطور  دائمة  عملية  وهي  القديمة،  المنتجات  الإنتاج  االإنتاج  لعوامل  الم�صتخدم  المزيج  ذات  من 

االنتقائية:  ال�صيا�صات  هذه  تت�صمن  اأن  يمكن  االإطار  هذا  في   .)Hidalgo et al. ،2007( الم�صتمرين 

المجال الأول: �صيا�صات دعم ال�صناعات واالأن�صطة االقت�صادية المنتقاة، والتي تت�صمن ا�صتخدام اآليات: اأنظمة 

الح�ص�س اأو التعريفات الجمركية على الواردات، وتوفير الدعم المالي/االئتماني لل�صادرات، واإن�صاء مناطق اقت�صادية 

خا�صة، وا�صتخدام ال�صركات المملوكة للدولة / الخ�صخ�صة، واإن�صاء المرافق العامة وتوفير المدخالت الالزمة للعمليات 

االإنتاجية، وتقديم وت�صهيل التمويل، وتوفير ال�صمانات العامة، و�صيا�صة الم�صتريات الحكومية.

المجال الثاني: �صيا�صات واآليات االختيار: والتي تت�صمن لوائح الدخول والخروج لل�صركات، وتفعيل مبداأ “ع�س 

ودع غيرك يموت«، واالإرادة ال�صيا�صية لو�صع حد لدعم ال�صركات واالأن�صطة الفا�صلة، وتدعيم �صيا�صات المناف�صة ومواجهة 

االحتكار، والدعم المحلي للموؤ�ص�صات االإنتاجية والتجارية، و�صهولة الو�صول والنفاذ اإلى التمويل، وتوفير التمويل طويل 

االأجل لجهود التنمية واأن�صطتها. 

االإداري  للتدريب  الدعم  توفير  وتت�صمن  االأعمال:  وريادة  ال�صركات  اإنتاجية  تح�صين  �صيا�صات  الثالث:  المجال 

لحا�صنات  واالإدارة  والتمويل  التحتية  البنية  وتطوير  وتوفير  والم�صاعدة،  والر�صد  والمتو�صطة،  ال�صغيرة  لل�صركات 

االأعمال وت�صكيل العناقيد االإنتاجية، وتعزيز ال�صراكات بين القطاعين العام والخا�س، وتطوير و�صائل الت�صويق، ورفع 

م�صتوى البنية االأ�صا�صية االقت�صادية، واإن�صاء �صناديق راأ�س المال المغامر.

ال�صيا�صات ومدخالتها من جانب، والنتائج المرجوة من تطبيقها من جانب  القائمة بين تلك  يمكن تبين العالقة 

االأعمال،  لموؤ�ص�صات  االإنتاجية  تح�صين  عبر  النمو  دفع  �صيا�صات  بين  المفتر�صة  اأو  القائمة  العالقة  لتلك  كمثال  اأخر، 

كهدف مرجو، و�صيا�صات تح�صين اال�صتدامة البيئية الأن�صطة تلك الموؤ�ص�صات، كمدخالت تت�صمن الت�صريعات والبرامج 

واالإجراءات الحكومية.  كما يظهر ا�صتعرا�س تلك المجاالت واالآفاق لعمل تلك ال�صيا�صات اأمرًا غاية في االأهمية وهو 

ال�صمول واالت�صاع وامتدادها اإلى اآفاق اأكثر ات�صاعًا لدفع النمو االقت�صادي. وهو ما يعود ليوؤكد على دور الدولة وتدخلها 
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التوجيهي واالإ�صرافي والتنظيمي في الدول العربية وفق متطلبات االقت�صاد الحر القائم على المناف�صة وحرية االأ�صواق. 

جانب  من  تطبيقها  من  المرجوة  والنتائج  جانب،  من  ومدخالتها  ال�صيا�صات  تلك  بين  القائمة  العالقة  تبين  يمكن 

االأعمال،  لموؤ�ص�صات  االإنتاجية  تح�صين  النمو عبر  دفع  �صيا�صات  بين  المفتر�صة  اأو  القائمة  العالقة  لذلك  كمثال  اأخر، 

كهدف مرجو، و�صيا�صات تح�صين اال�صتدامة البيئية الأن�صطة تلك الموؤ�ص�صات، كمدخالت تت�صمن الت�صريعات والبرامج 

واالإجراءات الحكومية.  كما يظهر ا�صتعرا�س تلك المجاالت واالآفاق لعمل تلك ال�صيا�صات اأمرًا غاية في االأهمية وهو 

ال�صمول واالت�صاع وامتدادها اإلى اآفاق اأكثر ات�صاعًا لدفع النمو االقت�صادي. وهو ما يعود ليوؤكد على دور الدولة وتدخلها 

التوجيهي واالإ�صرافي والتنظيمي في الدول العربية وفق متطلبات االقت�صاد الحر القائم على المناف�صة وحرية االأ�صواق. 

وقد تبنت الدول العربية على مدار العقود الما�صية جل اأو بع�س اأو توليفة من هذه ال�صيا�صيات والبرامج واالإجراءات، 

اأهم  تحديد   )2( المختلفة،  القطاعات  واإنتاجية  تناف�صية  على  ذلك  نتائج  تقييم   )1( المنا�صب  من  يكون  قد  ولكن 

المعوقات التي اأثرت �صلبًا على نجاح هذه ال�صيا�صات، )3( االنتقال اإلى مرحلة جديدة لتطبيق هذه ال�صيا�صات من خالل 

ربطها بموؤ�صرات قيا�س االأداء المحددة باإطار زمني، اأخذًا في االعتبار اأي�صًا )4( الق�صاء على كافة المعوقات االإجرائية 

ب�صري  تدخل  وباأقل  وعدالة،  وم�صاواة  و�صفافية  و�صوحًا  اأكثر  التنفيذ  ي�صبح  بحيث  ال�صيا�صات  هذه  بتنفيذ  المرتبطة 

ممكن، بتو�صيع االعتماد على الرقمنة.

5.4 مخاطر الريعية - اأ�ص�ص ومعايير النتقاء 
يرتبط اإقرار �صيا�صات لتحفيز وتوجيه اال�صتثمار ودور القطاع الخا�س وفق نتائج العديد من الدرا�صات التطبيقية 

بما ي�صمى مخاطر الف�صل الحكومي حيث وجود اإمكانية عالية لتتحول هذه الحوافز ل�صكل من اأ�صكال الريعية، االأمر الذي 

جعل قطاعا وا�صعا من الباحثين يرف�س اأو يتحفظ فيما يتعلق بتبني هذه ال�صيا�صات، ومناداتهم با�صتمرار التعويل على 

دور ال�صوق واآليات عمله فقط دون اأي تدخل تمييزي من جانب الدولة، وهو االتجاه المن�صجم مع التوجهات الليبرالية 

وتوافق وا�صنطن 1989. 

اإن مراجعة التجارب التطبيقية للدول النامية وال�صاعدة خالل العقود االأربعة الما�صية تمدنا بعديد من االأدلة التي 

تظهر اأن تدخل الدول والحكومات ب�صكل ذكي وممنهج من خالل �صيا�صات وا�صحة االأهداف وموقوتة كان له اأثر حا�صم 

في م�صار نمو وتقدم تلك الدول كما هو الحال في دول مثل كوريا وماليزيا و�صنغافورة وغيرهم كثير. لذلك حر�صًا على 

تجنب مخاطر تحول منظومة الحوافز المقدمة من الدولة للقطاع الخا�س �صواء الوطني اأو االأجنبي اإلى نوع من اأنواع 

الريعية، وهو ما يترتب عليه ا�صتبدال ف�صل االأ�صواق بالف�صل الحكومي، يجب الربط بين تقديم تلك الحوافز وعدد من 

المعايير التنموية الوا�صحة التي تتوافق وروؤية وطموحات الدولة تنمويًا على المدى الطويل. وهو ما يمكن اإنجازه من خالل 

ربط تقديم تلك الحوافز بمعايير وا�صحة ومتدرجة مثل: الم�صاهمة في الت�صدير اأو اإحالل الواردات اأو الم�صاهمة في 
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6.4 اآليات تطبيق ال�صيا�صات النتقائية

خلق فر�س العمل، اأو تح�صين االإنتاجية، اأو توطين المعارف والتكنولوجيا، اأو تعميق الت�صابكات مع الموؤ�ص�صات االإنتاجية 

ل�صمان تحقيق  الحوافز �صبغة مكانية،  اإعطاء  اأي�صًا  ويمكن  الدولية.  الموؤ�ص�صات  التعامل مع  االأخرى ال�صيما في حال 

عدالة توزيع اال�صتثمارات والم�صروعات االإنتاجية جهويًا، باالإ�صافة اإلى تو�صيع الفر�س اأمام كافة الفئات للم�صاركة في 

الحوكمة  بمبادئ  االلتزام  �صرورة  على  التاأكيد  عن  ف�صاًل  فيها.  العمل  فر�س  اإلى  للنفاذ  اأو  الم�صروعات،  هذه  تنفيذ 

الر�صيدة من عدالة واإن�صاف و�صفافية وو�صوح وم�صاءلة ومحا�صبة.

ا�صتنادًا لما ت�صمنه التحليل وكذلك لما تمدنا به نتائج المتابعة لم�صارات النمو وم�صادره �صواء في الدول العربية اأو 
اأنواعها )مالية،  بمختلف  الحوافز  بتوجيه منظومة  التو�صية  يمكن  وال�صاعدة،  المتقدمة  للدول  التاريخية  التجارب   في 
ونقدية، وت�صريعية، واإجرائية، الخ( اإلى قطاع ال�صناعات التحويلية في كافة مجموعات الدول العربية، على اأن تتم مراعاة 
تطويره  اإمكانات  وفق  وكذلك  القائم  ال�صناعي  الهيكل  معطيات  وفق  المختارة  لل�صناعات  التقني  الم�صتوى  ا�صتهداف 
الفعلية ، وكذلك اإلى اأن�صطة خدمات المعلومات واالت�صاالت، وبمدى اأولوية  االنفاق على البحث والتطوير لدى موؤ�ص�صات 
االعمال ال�صيما في دول المجموعتين االأولى والثانية، حيث تمتلك تلك الدول اإمكانات اأعلى لالنطالق في تلك االأن�صطة 
)في  االأعمال  موؤ�ص�صات  انخراط  بمدى  الحوافز  تلك  تقديم  ربط  اإمكانية  اإلى  اإ�صافة   ، االقت�صادي  نموها  لنوعية  دفعًا 
االأن�صطة المختارة( في روابط وت�صابكات قطاعية ومكانية، ل�صمان تو�صيع الفر�س اأمام كافة الفئات للم�صاركة الفعالة في 

تنفيذ الم�صروعات االإنتاجية، وتمويلها ال�صيما في المجموعتين الثانية والثالثة.  

اأما فيما يتعلق بالمنهجيات العلمية والتطبيقية الداعمة لفعالية وكفاءة تطبيق �صيا�صات االنتقاء وا�صتك�صاف االأن�صطة 
االأكثر اأولوية لتوجيه منظومة االنتقاء وما تت�صمنه من حوافز نحوها، وهي االن�صطة التي تت�صم بقدرتها على النمو ال�صريع 
الموارد  هيكل  لخ�صو�صية  منا�صبة  بكونها  كذلك  تت�صم  والتي  االقت�صادي،  النمو  معدالت  زيادة  في  الم�صاهمة  ثم  ومن 
واالإمكانات المتاحة في كل دولة، يمكن اقتراح عدد من المنهجيات االأكثر ا�صتخداما في الممار�صات الدولية والتطبيقية 
الرائدة عالميًا في هذا المجال والتي يمكن ا�صتخدام اأي منها منفردًا اأو م�صافة اإلى غيرها من باقي المنهجيات. والتي 
تت�صمن: منهجية تتبع الم�صارات التنموية في تجارب الدول المتقدمة، ومنهجية تطوير م�صفوفة هيكل االإنتاج والتجارة 
Invest-( ومنهجية قيا�س الدخل، ومنهجية الخرائط اال�صتثمارية ،)Product Space )الخارجية، ومنهجية ف�صاء ال�صلع 

  .)Export Map( ومنهجية خرائط الت�صدير ،)ment Map

ويجب لفت االنتباه اأن تطرق التقرير لطرح هذه المنهجيات ياأتي للتدليل واالإر�صاد لمجموعات الدول العربية، حيث 
والتجارة  االإنتاج  لهياكل  وا�صعة  تف�صيلية  لبيانات  معمقًا  وتحلياًل  متخ�ص�صة  درا�صات  المنهجيات  هذه  تطبيق  يتطلب 
وال�صادرات ال يت�صع المقام لتف�صيلها في هذا التقرير، كما تجدر االإ�صارة اإلى تعر�س االإ�صدار الثالث من تقرير التنمية 

العربية )المعهد العربي للتخطيط، 2018( ب�صكل مو�صع لعدد من تلك المنهجيات. 
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7.4 اآليات تمويل �صيا�صات المعالجة
الخا�س،  القطاع  ل�صالح  خا�صة  التمويل  وت�صهيل  توفير  متطلب  ا�صتيفاء  �صك  دون  ال�صيا�صات  هذه  تنفيذ  يتطلب   
ال�صيما اأن الواقع الراهن لكافة اقت�صادات الدول العربية دون ا�صتثناء يظهر تراجعًا ملمو�صًا في حيزها المالي المتاح 
)Fiscal space( حيث �صهدت فترة اأزمة كوفيد-19 تناميًا في مديونية كافة الدول العربية، واتفقت التقديرات الدولية 
على توقع ا�صتمرار هذا االتجاه في معظم الدول العربية، مما �صيوؤثر على قدرة الدول في تمويل م�صاريع البنى التحتية 
اأو الم�صاهمة في م�صروعات منتجة. وقد تعر�س االإ�صدار الخام�س لتقرير التنمية العربية )المعهد العربي للتخطيط، 
2021( لتلك الق�صية ولفت االنتباه اإلى وجود مخاطر عالية لوقوع اأو اقتراب عدد من الدول العربية مما ي�صمى بم�صيدة 

االإيفاء بمتطلبات  المحلية على  التمويل  اإ�صكاالت حقيقية في قدرة م�صادر  والتي تعك�س وجود   ،)Debt trap( الدين
جهود التعافي والتنمية. فتراجع الحيز المالي المتاح للدول العربية مقارنة بما كان متوفرًا في بداية اأزمة كوفيد- 19، 
اإ�صافة لزيادة ال�صغوط الت�صخمية وارتفاع تكاليف االإنتاج واأ�صعار الغذاء �صيفر�صان قيدا ا�صافيا على قدرة الدول على 

تطبيق ال�صيا�صات المقترحة. 

اأن  الراأ�صمالي البد  التراكم  بم�صتويات  والنهو�س  المقترحة  ال�صيا�صات  لتمويل  لتاأمين م�صادر  التحرك  فاإن  وعليه 
يتاأ�ص�س على �صرورة توفير التمويل الكافي لدفع اال�صتثمارات ال�صيما المنتجة منها، اإ�صافة اإلى �صرورة الفهم العميق 
الأ�صباب ق�صور وعدم كفاية م�صادر تمويل التنمية في الدول العربية باالأ�صا�س وبخا�صة في ظل المعطيات الراهنة. في 
هذا االإطار يمكن اقتراح عدد من االأدوات اأو البدائل التي يمكن للدول العربية تبنيها ب�صكل متكامل ومتزامن، اأو يمكن 
تطبيق عدد منها وذلك وفقا لمحددات الواقع الموؤ�ص�صي والتنظيمي ال�صائد في هذه الدول، وكذلك وفقا لتباين الحيز 

المالي المتاح فيها. واأهمها:

 تنمية النفاق العام ال�صتثماري، من خالل اإعادة هيكلة االنفاق العام، ويمكن اأن يتم ذلك وفق معيارين 

التنموي  مردوده  في  االأعلى  اال�صتثماري  االنفاق  مجاالت  واأولوية  جانب،  من  االنفاق  هذا  كفاءة  هما  اأ�صا�صيين 
يتعلق  ما  ال�صيما  البديل  هذا  تاأثيرات  مجاالت  من  للتاأكد  الالزمة  القيا�صية  الدرا�صات  اإعداد  يتم  بحيث  الكلي 
المدى  �صمن  النمو  على  واالأثر  الهيكلة،  م�صتهدفة  العام  االنفاق  لمتغيرات  المالي  الم�صاعف  قيمة  بح�صابات 

.)Jordà and Taylor, 2015(  والطويل والمتو�صط  الق�صير  الزمني 

الموؤ�ص�صي  الهيكل  مراجعة  �صرورة  الى  النظر  يجدر  حيث  المالية،  والموؤ�ص�صات  الأ�صواق  وتطوير  تنمية   

تمويل  نحو  وتوجيهها  المدخرات  تعبئة  على  قدرتها  لتعزيز  العربية  المالية  واالأ�صواق  الموؤ�ص�صات  لتطوير  والقانوني 
الم�صروعات النا�صئة والمنتجة بكفاءة اأعلى ال �صيما من خالل االإ�صدارات االأولية الأدوات الدين والملكية التي ت�صاعد على 
تمويل التنمية وتنويع المخاطر. باالإ�صافة الى ذلك، فاإن و�صع الموؤ�ص�صات المالية في العديد من الدول العربية ي�صتدعي 

ان�صاء �صناديق تنموية وموؤ�ص�صات مالية متخ�ص�صة وقطاعية تعا�صد دور الموؤ�ص�صات المالية التجارية.
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اآليات ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�ص، حيث تمثل ال�صراكة بين هذين القطاعين )الوطني   تعزيز 

التحتية على غرار م�صروعات  البنى  واالجنبي( بمختلف �صيغها مدخال عمليا لتمويل الم�صروعات الكبرى وم�صروعات 

الأولويات  الدولة  جانب  من  وا�صح  تحديد  وفق  ذلك  يتم  اأن  على  وغيرها،  اللوج�صتية  والخدمات  المتجددة  الطاقة 

الم�صروعات المقترحة، اإ�صافة اإلى تدقيق ومراجعة ل�صيغة ال�صراكة االأكثر منا�صبة.

 تو�صيع دور البدائل الحديثة للتمويل ال�صتثماري، حيث التركيز على تقديم مداخل جديدة غير تقليدية 

»�صندات  دور  وتو�صيع  تبني  المثال  �صبيل  على  العموم،  وجه  على  وم�صروعاتها  وبرامجها  التنمية  عملية  لتمويل  كبدائل 

المهاجرين )Diaspora Bonds( حيث يعتبر المغتربون م�صدر تمويل هام للعديد من الدول العربية، ويمكن اأن تمثل 

�صندات المهاجرين اأداة فاعلة في ح�صد جزء من هذه التحويالت المعتبرة وهي تعامل معاملة االأوراق المالية طويلة االأجل 

والتي يتم ا�صتردادها فقط عند اال�صتحقاق. كذلك يمكن اعتماد اأدوات ال�صكوك االإ�صالمية والتمويل الجماعي وهكذا.

على  العربية  ال��دول  قدرة  م�صاعفة  على  العمل  يجدر  حيث  المبا�صر،  الأجنبي  ال�صتثمار  من  مزيد  جذب   

جذب تدفقات اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر، لي�س فقط لدواعي ا�صتكمال النق�س في التمويل لجهود التنمية ولتراكمها 

الراأ�صمالي، بل لما يكت�صبه تدفق تلك اال�صتثمارات االأجنبية من قدرة اأو اإمكانية عالية في مجاالت نقل وتوطين المعارف، 

ودفع النمو واالإنتاج والت�صدير وخلق الوظائف وتو�صيع االندماج في االقت�صاد العالمي و�صال�صل القيمة الدولية. وتبقى 

تدفقات هذا المورد التمويلي رهنًا بدور الدولة وموؤ�ص�صاتها في تحفيزه وتوجيهه نحو القطاعات واالأن�صطة الم�صتهدفة، 

بما يحقق العوائد المالية المرجوة للم�صتثمر/ال�صركات الدولية، وي�صمن كذلك تحقق نظيرتها التنموية للدول العربية 

ولطبيعة النمو االقت�صادي الم�صتهدف فيها.  ويتطلب هذا االأمر جهودا م�صاعفة من جانب الدول العربية التي تقت�صر 

ح�صتها مجتمعة على نحو 2.8 % كمتو�صط من اال�صتثمار العالمي خالل العقدين الما�صيين، اإ�صافة لتركز الجانب االأكبر 

منه في عدد محّدد من الدول العربية �صمن المجموعتين االأولى والثانية ال�صيما ال�صعودية واالمارات والمغرب، وم�صر، 

واالأردن، وعمان. علمًا اأن الجانب االأكبر من توجهه القطاعي يتركز في القطاعات االأولية والخدمات غير القابلة لالتجار.

اأن عددا منها هو  التمويلية، مع مالحظة  البدائل  المتزامن لهذه  للتطبيق  اإمكانية عالية  اأن هناك  مما ال �صك فيه 

بحد ذاته محفز واأداة للدفع الكمي اأو النوعي للنمو االقت�صادي العربي، ال�صيما اأداة اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر، و�صيغ 

اإلى ا�صتكمال متطلبات  يوؤدي عمل تلك االأدوات معًا  اأن  العام والخا�س حيث يمكن  المتنوعة بين القطاعين  ال�صراكات 

التمويل من جانب، وفي ذات الوقت الم�صاهمة في توجيه النمو واالأن�صطة االقت�صادية الم�صاهمة فيه )التحول الهيكلي(، 

على م�صتوى الدول العربية بمختلف مجموعاتها من جانب اآخر. 
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8.4 الُممكنات
 يبقى نجاح تطبيق هذه ال�صيا�صات وتحقيق اأهدافها في مجموعات الدول العربية رهنًا بعدد من المعطيات 

االأ�صا�صية، اأهمها: 

التخطيط وفق قواعد ال�صوق: حيث يعول نجاح تطبيق هذه ال�صيا�صات  ومنظومة  الموؤ�ص�صية  البنية  وجودة  • كفاية 
اأو  الطابع االنتقائي  الراأ�صية ذات  ال�صيا�صات  والراأ�صية، ال�صيما  االأفقية  تاأثيرها  الزمني و�صمن مجاالت  �صمن نطاقها 
التمييزي على دور موؤ�ص�صات الدولة في �صياغة روؤى وخطط وبرامج من�صبطة ت�صتهدف النمو االقت�صادي وفق خ�صائ�صه 
التي حددها االإطار المقترح لل�صيا�صات، وذلك �صمن قواعد عمل ال�صوق حيث يقع على عاتق تلك الموؤ�ص�صات بداية دقة 
الت�صخي�س لقيود ومعوقات النمو، ومجموعة االأن�صطة التي �صاهمت فيه، كما يقع على عاتقها انتقاء االأن�صطة التي �صيتم 

االنحياز اليها من خالل منظومة الحوافز والت�صهيالت.

والتوجيه  للتاأثير  الهادفة  والبرامج  وال�صيا�صات  الخطط  بو�صع  والمعنيين  الموؤ�ص�صات  جاهزية  م�صتويات  والإظهار 
ومن قبل ذلك للت�صخي�س الدقيق وتحديد خط االأ�صا�س ن�صير فقط اإلى نتائج الموؤ�صر الدولي لالأداء  االح�صائي، الذي 
يقوم بدوره على خم�س موؤ�صرات اأ�صا�صية لتقييم االأبعاد الكمية والنوعية والموؤ�ص�صية للبيانات واالإح�صاءات )م�صتخدمي 
البيانات – منتجي البيانات  - جودة البيانات – مجاالت البيانات – البنية االأ�صا�صية الم�صاندة(، ذلك الموؤ�صر الذي 
يمثل بدوره مرتكزًا للتخطيط ال�صليم، وتحديد موا�صع التدخل، وتقييم التاأثيرات والخارجيات المحتملة، وبناء النماذج 
الكمية ال�صحيحة. حيث يظهر اأن معظم الدول العربية – بمعزل عن ال�صمات االأ�صا�صية لمجموعاتها - الزالت تواجه 
تحديات في هذا المجال الحيوي، في حين يظهر اأن دول مقارنة نامية و�صاعدة ومتقدمة حققت م�صتويات وجاهزية اأعلى 
في بناء منظومة بياناتها واإح�صاءاتها تتجاوز تلك المحققة في الدول العربية التي تتوافق معها في م�صتويات الدخل اأو 

 .)SPI، 2019( )5.4 التنمية )ال�صكل رقم
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9.4 خال�صة الف�صل الرابع

 تقديرات م�صار االأزمة ال�صحية العالمية )كوفيد - 19( والحرب الرو�صية-االأوكرانية وتداعياتها المختلفة 

وم�صتقبل التعافي االقت�صادي العالمي: يمثل هذا المعطى االأفق المتاح لحركة النمو والن�صاط االقت�صادي في 

اآثار  اأو متحورات جديدة للجائحة من ناحية، وتوا�صل وتو�صع  المدى المتو�صط خا�صة في حال ظهور �صالالت 

الحرب الرو�صية-االأكرانية وما ترتب عنها من ت�صخم خا�صة في اأ�صعار الطاقة والغذاء، باالإ�صافة الى توا�صل 

تعطل العديد من االأن�صطة االقت�صادية وتعطيل حركة االإنتاج و�صال�صل التوريد والتجارة. 

 م�صتويات التكامل والتنا�صق بين ال�صيا�صات المختلفة �صمن نطاقها الزمني وكذلك �صمن مجاالت تاأثيرها.  

وهوما يعني اأن تحرك الدول العربية بمجموعاتها الثالثة �صمن م�صارات المعالجة ق�صيرة االجل )القائمة على 

تطبيقات المدخل الكينزي( يجب اأن يتم ت�صميمها بما يتوافق ويدعم الحقًا �صيا�صات المعالجة �صمن م�صارها 

طويل االجل وكذلك �صمن مجال تاأثيرها االنتقائي. وهو ما يمكن ترجمته عمليًا من خالل توجيه ال�صيا�صات 

غر�س  يحقق  بما  بعينها،  اأن�صطة  او  قطاعات  في  العاملة  االإنتاجية  الموؤ�ص�صات  لتمييز  ن�صبي  ب�صكل  التو�صعية 

االجل  طويلة  للمعالجات  يمهد  وكذلك  والدخول،  االأن�صطة  على  للحفاظ  المتوجهة  االجل  ق�صيرة  المعالجات 

القائمة على تغيير م�صادر النمو واالنحياز لالأن�صطة االأعلى تقنية ومحتو معرفي في مجموعات الدول العربية، 

وما قد ينجر عنه من تاأثيرات على م�صتويات البطالة والفقر مثال عند �صرائح �صكانية بعينها. 

ا�صتهدف هذا الف�صل من هذا التقرير �صياغة اإطار �صيا�صاتي يهدف الى معالجة التحديات واالختالالت 

العربية،  الدول  النمو االقت�صادي في  تواجه  التي  االأجل(  الهيكلية )طويلة  االأجل( وكذلك  الظرفية )ق�صيرة 

وذلك �صمن روؤية ا�صالحية متكاملة، من خالل توظيف ا�صتراتيجية تنموية جديدة تاأخذ بعين االعتبار الُمَمّكنات 

اإلى  ت�صعى  وا�صعة  المتقدمة وذلك كمظلة  الدول  الم�صتطاع مع  والتقنية قدر  المعرفية  الفجوة  ل�صد  االأ�صا�صية 

�صمان تجميع جهود الدول وموؤ�ص�صاتها العامة والخا�صة لتحقيق النمو المرجو القابل لال�صتدامة الذي ال يترك 

اأحدًا في الخلف والذي يراعي كذلك ا�صتحقاقات االأجيال القادمة، والذي يعزز منعة االقت�صادات العربية في 

مواجهة االأزمات المختلفة.

و�صاماًل، وغنيًا  بكونه مرتفعًا، وتحويليًا،  يت�صم  اقت�صادي  نمو  المقترح تحقيق  ال�صيا�صات  اإطار  وا�صتهدف 

بالوظائف، وم�صتدامًا مراعيًا لال�صتحقاقات البيئية.  وقد تعامل هذا االإطار ال�صيا�صاتي مع الدول العربية ككل 

التحليل لخ�صائ�س  اأظهره  لما  وفقًا  اأ�صا�صية  وذلك  تق�صيمها �صمن مجموعات ثالثة  تم  غير متجان�س حيث 

النمو االقت�صادي في هذه الدول وكذلك وفقا لما يمدنا به الواقع التنموي لتلك الدول من معطيات حيث يمكن 

ت�صنيفها وفق معايير عديدة تعك�س اأبعادًا متنوعة لهذا النمو �صواء في م�صتوياته اأو م�صادره اأو امتداد تاأثيراته 
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مثل معدالت النمو التي تعك�س بعده الكمي  وقدرته على تقلي�س فجوات الدخل/التنمية مع الدول االأكثر تقدمًا 

ونوعيته التي تعك�س مدى اعتماده على قطاعات وان�صطة عالية القيمة والتقانة اأو مدى ارتكازه على نمو االإنتاجية 

الكلية لعوامل االإنتاج ومدى م�صاهمته في النمو التحولي التي تظهر دور هذا النمو في التحول الهيكلي، وكذلك 

مدى ارتكاز النمو االقت�صادي  على نمو اال�صتهالك والواردات اأم نمو اال�صتثمار وال�صادرات، هذا اإ�صافة اإلى 

معايير  تنموية اأخرى مثل م�صتويات التنمية الب�صرية وتركيبة �صوق العمل التي تتراوح بين اأ�صواق عربية م�صدرة 

للعمالة واأخرى م�صتوردة لها. 

وفقا لذلك يمكن التمييز بين مجموعات ثالث اأ�صا�صية للدول العربية. ت�صم المجموعة االأولى دول مجل�س 

التعاون الخليجي ممثلة في ال�صعودية، والكويت، واالمارات، وقطر، وعمان، والبحرين. وت�صم المجموعة الثانية 

مجموعتين من الدول تتفقان في عديد من الخ�صائ�س ولكنهما تتفاوتان في عدد اآخر، حيث ت�صم هذه المجموعة 

كالًّ من العراق وليبيا والجزائر، اإ�صافة اإلى لبنان واالأردن وم�صر وجيبوتي  وتون�س والمغرب وفل�صطين حيث 

الب�صرية، ويحققان معداًل  والتنمية  واالأدنى(،  الدخل )االأعلى  للدول متو�صطة  انتمائهم  المجموعتان في  تتفق 

المجموعة  من  اأقل  ب�صكل  فيهما  النمو  ويعتمد  االإنتاجية  القدرات  في  االأول��ى(  المجموعة  من  )اأقل  متو�صطًا 

االأولى على نمو االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج مقابل عاملي العمل وراأ�س المال، ويتباينان في م�صتويات التركز 

لل�صادرات حيث يرتفع التركز اأكثر في مجموعة العراق وليبيا والجزائر، ويرتفع التنويع اأكثر في باقي الدول، 

وكذلك في تركيبة �صوق العمل الذي يت�صم بكونه م�صدرًا للعمالة با�صتثناء ليبيا. وت�صم المجموعة الثالثة الدول 

العربية االأقل في م�صتويات الدخل )الدخل المنخف�س وعدد من الدول ذات الدخل المتو�صط االأدنى(، وكذلك 

االأقل في �صجل التنمية الب�صرية، وفي م�صاهمة االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج في النمو، وفي القدرات االإنتاجية 

وهي اأي�صًا اأ�صواق م�صدرة للعمالة. وت�صم كل من موريتانيا، و�صوريا، وال�صودان، واليمن، وال�صومال. 

العربية  الدول  في  االقت�صادي  النمو  تواجه  التي  القيود  تركيبة  اإلى  باال�صتجابة  المعالجة  �صيا�صات  تقوم 

بمختلف مجموعاتها بالتركيز على المدى الزمني لم�صارات المعالجة. فهناك اإ�صكاالت اآنية تواجه ن�صق النمو 

االقت�صادي وا�صتقراره وتتطلب تدخاًل �صريعًا لعالجها )في المدى الق�صير والمتو�صط( نظرًا الأنها توؤثر على 

وهي  االقت�صادية،  والقطاعات  االأن�صطة  من  وا�صع  عدد  على  وكذلك  العربية،  المجتمعات  من  وا�صعة  �صرائح 

االإ�صكاالت التي ترتبط ب�صكل اأ�صا�صي بتداعيات جائحة كوفيد- 19 وبعدد من المتغيرات الظرفية االأخرى ذات 

عوامل  من  ذلك  غير  اإلى  العربية  الدول  من  للعديد  المالي  الحيز  وتقل�س  النفط  اأ�صعار  تقلبات  مثل  ال�صلة 

محلية او اإقليمية اأو دولية )االأزمة االأوكرانية حاليًا(.  كما اأن هناك اإ�صكاالت ذات طابع هيكلي نجم عن منوال 
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التنمية الذي اتبعته الدول العربية خالل العقود ال�صابقة، يتطلب عالجها م�صارًا اإ�صالحيًا طويل االجل. وهي 

ال�صيا�صات محل االهتمام االأ�صا�صي لهذا التقرير والتي تمثل المهمة االأكثر �صعوبة لكونها تتطلب تخطيطًا وجهدًا 

وتراكمًا م�صتمرًا في االتجاه ال�صحيح لعالج اإ�صكاالت واختناقات متاأ�صلة في تركيبة ونوعية النمو االقت�صادي 

في مجموعات الدول العربية.

وقد تم تق�صيم �صيا�صات المعالجة وفق نطاقها الزمني اإلى: �صيا�صات ق�صيرة اإلى متو�صطة االجل، واأخرى 

الدول  في  االقت�صادي  النمو  تواجه  التي  التحديات  تمايز  ليالئم  جاء  ال��ذي  الت�صنيف  وهو  االج��ل.  طويلة 

العربية. التي تتمايز يدورها اإلى تحديات طارئة اأو ظرفية الطابع )تداعيات اأزمة كوفيد- 19 واالأزمات الدولية 

الجيو�صيا�صية االأخرى(، واأخرى هيكلية يتطلب الت�صدي لها معالجات ذات اأمد اأطول. 

كذلك، فقد ت�صمن االإطار المقترح عر�صا لعدد من اآليات التمويل ل�صيا�صات المعالجة المقترحة والتي تقوم 

باالأ�صا�س  العربية  الدول  في  التنمية  تمويل  كفاية م�صادر  وعدم  ق�صور  الأ�صباب  الدقيق  التحليل  �صرورة  على 

وبخا�صة في ظل المعطيات الراهنة والتي ت�صمنت اإعادة هيكلة االنفاق العام في الدول العربية على اأن يتم ذلك 

وفق معيارين اأ�صا�صيين هما كفاءة هذا االنفاق من جانب، واأولوية مجاالت االنفاق اال�صتثماري االأعلى مردودا، 

وتطوير االأ�صواق والموؤ�ص�صات المالية، وتو�صيع دور البدائل الحديثة للتمويل التنموي وتو�صيع الحيز المالي المتاح 

من خالل مداخل جديدة اأو غير تقليدية كبدائل لتمويل عملية التنمية وبرامجها وم�صروعاتها على وجه العموم، 

وجذب اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر كرافد للتمويل الحقيقي للتنمية، 

من  بعدد  رهنا  �صتبقى  اأهدافها  وتحقيق  ال�صيا�صات  تلك  تطبيق  اإمكانية  اأن  االأخير  في  االإط��ار  هذا  واأّك��د 

الٌممكنات االأ�صا�صية اأهمها كفاية وجودة البنية الموؤ�ص�صية ومنظومة التخطيط، وتقديرات م�صار االأزمة ال�صحية 

التكامل  م�صتويات  واأخيرًا  العالمي،  االقت�صادي  التعافي  وم�صتقبل  المتتالية  واالأزم��ات   19 كوفيد-  العالمية 

والتنا�صق بين اأطر �صيا�صات المعالجة �صمن نطاقها الزمني وكذلك �صمن مجاالت تاأثيرها.
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املالحق

اقت�صادية  لمتغيرات  ال�صنوية  البيانات  من  مجموعة   )TED( الكامل  االقت�صاد  بيانات  قاعدة  تمثل 

العمل،  عن�صر  نوعية  العمل،  �صاعات  عدد  ال�صكان،  التوظيف،  االجمالي،  المحلي  الناتج  ت�صمل  كلية 

االأخيرة  الن�صخة  ظهرت  وقد  العالم  حول   123 لعدد   )TFP( االنتاج  لعوامل  الكلية  واالنتاجية  االإنتاجية 

مجموعة  وهما  البيانات،  من  �صابقتين  مجموعتين  لدمج  نتيجة   2010 عام  في  البيانات  دمج  لمنهجية 

هارفارد  جامعة  من   Khuong Vu و   Dale Jorgenson اأن�صاأها  التي  العالمي  االقت�صاد  اإنتاجية  بيانات 

ونو�صح  بهولندا.  والتنمية  للنمو   Groningen لمركز  الكلي  االقت�صادي  النمو  محا�صبة  بيانات  وقاعدة 

احت�صابها: وطرق  االقت�صادي  النمو  في  الرئي�صية  المتغيرات  م�صادر  اأهم  يلي  فيما 

المحلي  الناتج   )TED( الكلي  االقت�صاد  بيانات  قاعدة  ت�صتخِدم   :)GDP( االجمالي  المحلي  الناتج 

النقد  �صندوق  من  بياناته  جمع  ويتم  ما.  بلد  في  لالإنتاج  كمقيا�س  ال�صوق،  باأ�صعار  المقَيّم  االإجمالي، 
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االإح�صاء  معاهد  من  الحاالت  بع�س  وفي   ،)Eurostat( ويورو�صتات  العالمي  االقت�صاد  اآف��اق  الدولي 

الوطنية.

اإنتاجًيا  ن�صاًطا  يمار�صون  الذين  االأ�صخا�س  جميع  العمالة  بيانات  ت�صمل   :)Employment( العمالة 

والعاملين  والعاملين لح�صابهم الخا�س،  القومية )الموظفون،  الح�صابات  االإنتاج لنظام  يقع �صمن حدود 

العمل  منظمة  من  بياناته  بجمع   )TED( بيانات  قاعدة  وقامت  والع�صكريين(.  اأجر،  بدون  االأ�صرة  في 

التعاون  منظمة  الوطنية،  االأوروبية  للجماعات  االإح�صائي  المكتب  المتحدة،  لالأمم  التابعة  الدولية 

المتحدة. لالأمم  القومية  للح�صابات  الر�صمية  الدولة  بيانات  االقت�صادي،  الميدان  في  والتنمية 

جمع  تم  وقد  بالدولة.  الموجودين  االأ�صخا�س  لعدد  ال�صنوي  المتو�صط  هو   :)Population( ال�صكان 

االقت�صاد  اآف��اق  الدولي  النقد  و�صندوق  المتحدة  لالأمم  التابعة  الدولية  العمل  منظمة  من  البيانات 

االأمريكي.  االإح�صاء  لمكتب  الدولية  البيانات  وقاعدة  يورو�صتات،  العالمي، 

�صاعات  اإجمالي  اأو  العاملين  االأ�صخا�س  اإجمالي  تمثل   :)Labor Input - Quantity( العمالة  كمية 

�صابقًا. المذكورة  الم�صادر  ح�صب  وجدت(،  )اإن  العمل 

هذا  ويعتمد  العاملة.  القوى  تكوين  في  النوعية  التغيرات  وتقي�س   :)Labor Input - Quality( العمالة  نوعية 

العاملة، وفي حالة عدم  للقوة  التعليمي  العمالة واالأجور معّدلة وفقًا التح�صيل  االأ�صا�صية عن  البيانات  الموؤ�صر على 

قيا�صيًا. تقديره  يتم  البلد  عن  الر�صمية  البيانات  توفر 

االإنتاجية  الخدمات  تدفق  في  التغير  اإلى  الراأ�صمالية  الخدمات  اإجمالي  في  النمو  ي�صير  المال:  راأ�س  اجمالي 

المال  راأ�س  مخزون  �صل�صلة  احت�صاب  ويتم  واالآالت.  النقل  ومعدات  المباني  مثل  الراأ�صمالية،  االأ�صول  تقدمها  التي 

)capital stock( ل�صتة اأنواع مختلفة من االأ�صول اال�صا�صية من بيانات اال�صتثمار في الح�صابات القومية با�صتخدام 

.)perpetual inventory method( طريقة المخزون الدائم

 االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج )TFP(: يمثل نمو االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج )TFP( التغيرات في االإنتاج 

التكنولوجي  التغّير  تاأثير  في  وتتمثل  المال،  وراأ�س  العمالة  مدخالت  في  التغيرات  عن  مبا�صرة  تنتج  ال  التي  الكلي 

ويتم  االأخرى.  االنتاجية  المدخالت  بقية  م�صاهمة  قيا�س  على  المقدرة  وعدم  واالبتكار  االنتاجية  الكفاءة  وتح�ّصن 



135

 2022 تقرير التنمية العربية

املالحق

االإنتاج. نمو  معدل  من  االأ�صا�صية  المدخالت  نمو  معدالت  مجموع  طرح   بعد  المتبقي  اأنها  على  تقديرها 

الجمالي:  المحلي  الناتج  في  المال  وراأ�ص  العمالة  ح�ص�ص 

عن�صر  دخل  ن�صبة  وتقي�س  االإجمالي.  المحلي  الناتج  في  العمل  تعوي�صات  اإجمالي  هي  العمالة  ح�صة 

الموظفين  تعوي�صات  بيانات  با�صتخدام  احت�صابها  ويتم  القومي.  الدخل  اإجمالي  اإلى  بالن�صبة  العمل 

اأو   Penn World Tables بيانات  ت�صتخدم  البيانات،  هذه  توفر  عدم  حالة  وفي  القومية.  الح�صابات  من 

االآ�صيوية. االإنتاجية  منظمة 

اأنها  على  تح�صب  االإجمالي،  المحلي  الناتج  في  المال  راأ�س  تعوي�س  اإجمالي  هي  المال  راأ�س  ح�صة 

العمالة. ح�صة  منها  مطروًحا  ال�صحيح  الواحد 

النمو معدالت  تعريف 

االإجمالي. المحلي  للناتج  الطبيعي  اللوغاريتم  في  التغير  هو  في  االإجمالي  المحلي  الناتج  نمو   -1

لها الطبيعي  اللوغاريتم  في  التغير  العمالة،  الكمي  النمو   - العمل  مدخالت   -2

لها. الطبيعي  اللوغاريتم  في  التغير  العمالة،  النوعي  النمو   - العمل  مدخالت   -3

اللوغاريتم  في  التغير  المال،  راأ�س  خدمات  الإجمالي  االإجمالي  النمو   - المال  راأ�س  مدخالت   -4

لها. الطبيعي 
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% في مجموعة  بن�صبة 10  ُم�صتوى الدخل  ارتفاع  باأن  الدرا�صات  اإحدى  التقديرات في  بّينت  المثال،  )1( على �صبيل 

من الدول اأّدى اإلى انخفا�س ُمعدل الفقر بمقدار 20-30 %، كما اأثبتت درا�صات اأخرى اأُجريت في الت�صعينات من القرن 

 .% بن�صبة 1  الفرد  ارتفاع معدل دخل  % عند  بن�صبة 1.7  انخف�س  اإحدى ع�صرة دولة قد  الفقر في  اأن م�صتوى  الما�صي 

 OECD, no date: “Economic growth: the impact on poverty reduction, inequality, الم�صدر: 
human development and jobs”. DFID )Department for International Development(. https://

www.oecd.org/derec/unitedkingdom/40700982.pdf

رة للنفط. )2(  يق�صد هنا بالدول النفطية الدول العربية الم�صدِّ

)3 ( نفذت الحكومة في ال�صنوات االأخيرة ا�صتثمارات وا�صعة النطاق لتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوج�صتية 

بهدف جعل جيبوتي مركًزا اإقليمًيا للتجارة واللوج�صتيات. اإلى جانب االإ�صالحات لتح�صين مناخ االأعمال، اأدت ا�صتراتيجية 

التنمية هذه اإلى تو�صع اقت�صادي قوي. 

https://:4( بلغ عدد اال�صابات في جيبوتي بتاريخ 20 يونيو 2022 نحو 16686 اإ�صابة بفيرو�س كوفيد- 19. الم�صدر(

www.statista.com/statistics/1043366/novel-coronavirus-2019ncov-cases-worldwide-by-

/country

https://www.bbc. الثاني 2016.  االإنتاج. 30 نوفمبر/ ت�صرين  اأوبك خف�س  النفط بعد قرار  اأ�صعار  ارتفاع   )5(

com/arabic/business-38159789

)6( ح�صب تقديرات ل�صندوق النقد الدولي في عام 2012، بلغت الخ�صائر في الناتج المحلى االإجمالي في المنطقة 

العربية ب�صبب هذه االأحداث اأكثر من 289 مليار دوالر. الم�صدر: تقرير التنمية العربية: االإدارة االقت�صادية واالجتماعية 

للنمو ال�صامل الت�صغيلي. المعهد العربي للتخطيط. االإ�صدار الثاني. 2014

 IMF Country Focus: ”Egypt: Overcoming the COVID Shock and Maintaining الم�صدر:   )7(

.Growth“. July 14، 2021

)8( ال يت�صمن هذا الموؤ�صر بيانات النمو االقت�صادي ل�صوريا واليمن وليبيا والتي عرفت تذبذبا كبيرا خالل هذه الفترة 

ب�صبب عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني.

)9( على �صبيل المثال، ت�صّكل ال�صياحة في م�صر، قبل جائحة كوفيد- 19، نحو  12 % من اإجمالي الناتج المحلي، 
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وتوفر 10 % من فر�س العمل، و4 % من اإجمالي الناتج المحلي من الدخل بعمالت اأجنبية. 

 IMF Country Focus: ”Egypt: Overcoming the COVID Shock and Maintaining الم�صدر: 

Growth“. July 14، 2021

)10( ال بد من االإ�صارة اأي�صًا اإلى اأن تراجع ح�صة القطاع الزراعي من الناتج المحلي االإجمالي قد يعود اأي�صًا اإلى قوة 

و�صرعة نمو بع�س القطاعات االأخرى كقطاع ال�صناعة اال�صتخراجية والخدمات.

)11( م�صدر بيانات الناتج المحلي االإجمالي باالأ�صعار الثابتة: قاعدة بيانات االأونكتاد.

االإنتاج  النفط وين�س على زيادة م�صتوى  اإنتاج  الحد من  ب�صاأن  الخا�صة  القرارات  بتمديد  )12( يق�صي هذا االتفاق 

الم�صترك ِب 0.4 مليون برميل يومًيا كل �صهر اعتبارًا من اأغ�صط�س 2021 حتى انق�صاء تخفي�صات االإنتاج البالغة 5.8 مليون 

برميل يوميا بنهاية �صبتمبر من عام 2022.

https://www.arabdevelopmentportal.com 13( الم�صدر: جيبوتي: البوابة العربية للتنمية االإدارية(

)14( تجدر االإ�صارة اإلى اأنه في االآونة االأخيرة تزايدت على الم�صتوى العالمي ظاهرة النمو االقت�صادي الذي يقوده 

بال�صعف  اال�صتهالك  هذا  بنمو  المدفوعة  االإجمالي  المحلي  الناتج  في  النمو  ُمعدالت  تت�صم  ولكن  الخا�س،  اال�صتهالك 

الكبير ُمقارنة بالزيادات المدفوعة بمكونات الطلب الكلي االأخرى ب�صبب تراكم االختالالت االقت�صادية الناجمة عن زيادة 

ال�صيا�صات  اأن تركز  الدين، وعادة ما يقت�صي ذلك �صمنًا  ارتفاع خدمة  المثال  الوقت مثل على �صبيل  اال�صتهالك بمرور 

 Girardi and( اال�صتثمار   وتعزيز  الكلية  االختالالت  ُمعالجة  على  الم�صتدام  االقت�صادي  للنمو  الداعمة  االقت�صادية 
.))Pariboni )2016(, Rhee, et al. )2022(, Rey, et al. )2017(, and Kharroubi and Kohlscheen )2017

)15( اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر لم ي�صل للحجم الم�صتهدف، وتركز في قطاعات النفط والخدمات، وذلك ب�صبب 

الخلل في بيئة االقت�صاد الكلي في الغالبية العظمى من الدول العربية، ونتيجة لعدم توافر بيئة جاذبة لال�صتثمار االأجنبي 

المبا�صر وغير المبا�صر، باالإ�صافة اإلى الظروف الجيو�صيا�صية التي تعاني منها المنطقة العربية.

)16( الم�صدر: �صندوق النقد العربي: » تقرير اآفاق االقت�صاد العربي«. االإ�صدار ال�صاد�س ع�صر. اأبريل 2022.

الو�صيط.  تك�صا�س  وغرب  دبي،  وفاتح  المتحدة،  المملكة  برنت  اأنواع  من  الخام  النفط  الأ�صعار  ب�صيط  متو�صط   )17(

WEO Report، July 2020 :الم�صدر

)18( معدل ال ي�صمل االقت�صادين ال�صوري والليبي.

)19( يتكون دليل االأمن الغذائي العالمي من ثالثة عنا�صر رئي�صة، هي: االإتاحة، والقدرة على تحمل التكاليف، والجودة 
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واالأمان، تت�صمن 58 موؤ�صرًا، واأُ�صيف عن�صرًا اآخر منذ اإ�صدار 2021، وهو الموارد الطبيعية وال�صمود الذي ُيقيم تعر�س 

االأمن  واأثر كل ذلك على  تكيفها معها،  وكيفية  الطبيعية،  الموارد  الُمناخية، وح�صا�صيتها لمخاطر  التغيرات  الآثار  الدولة 

الغذائي بالدولة.

اأكتوبر 2019، والذي تم تطويره بال�صراكة بين  في  مرة  )20( تم اإطالق موؤ�صر االأمن ال�صحي العالمي“GHS” الأول 

مبادرة التهديد النووي )Nuclear Threat Initiative( ومركز جونز هوبكنز لالأمن ال�صحي في كلية بلومبرج لل�صحة 

 37 رئي�صة،  6 محاور  وفق  دولة،   195 لعدد  ال�صحي  االأمن  الموؤ�صر  يقي�س   .Economist Impact مع  وبالتعاون  العامة، 

موؤ�صرًا.

)21( با�صتثناء لبنان و�صوريا نظرا لعدم توّفر بيانات موثوقة.

الدولي  والبنك  الدولي  النقد  واإقليمية ك�صندوق  دولية  مالية  لموؤ�ص�صات  وتوقعات  تقديرات  الم�صدر: متو�صط   )22(

و�صندوق النقد العربي.

)23( ا�صتمرار حالة ال�صراع والنزاع وعدم اال�صتقرار يوؤثر �صلبًا على قدرة هذه الدول على تطبيق ال�صيا�صات المقترحة 

وتمويلها.
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قائمة المراجع

اأوًل – المراجع العربية

 ITU( االأزم��ة«.  اإدارة   COVID-19-- كورونا  فيرو�س  وجائحة  »التكنولوجيا   :2021 لالت�صاالت،  الدولي  االتحاد 

)News Magazine; No.3 -2020

اتحاد الم�صارف العربية، 2022: »تاأثير االأزمة الرو�صية- االأوكرانية على االأمن الغذائي العربي«. فبراير/�صباط. 

https:// .االإ�صكوا، 2020: »التخفيف من اأثر الوباء على الفقر وانعدام االأمن الغذائي في المنطقة العربية«. اأبريل

www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/ar_20-00124_covid-19_poverty.pdf

https://asdr.unescwa.org/sdgs/pdf/ .االإ�صكوا، 2020: »التقرير العربي للتنمية الم�صتدامة 2020«. بيروت

ar/ASDR2020-Final-Online.pdf

https://news. .»العربية التعافي في المنطقة  ال�صيولة وارتفاع الدين: عقبات على م�صار  االإ�صكوا، 2021: »نق�س 

un.org/ar/story/2021/10/1086092

https://www.unescwa.org/ .االإ�صكوا، 2022: »اال�صتعرا�س ال�صنوي الأهداف التنمية الم�صتدامة 2022. بيروت

sites/default/files/pubs/pdf/annual-sdg-review-2022-arabic.pdf

االإ�صكوا، 2022: »المنطقة في ظل »كوفيد19-: زيادة عدم الم�صاواة في الثروة«. مار�س. 

االإ�صكوا، 2022: »بيانات اأهداف التنمية الم�صتدامة االإقليمية«.

العالمية  الخبرات  عن  وغيرها:  كورونا  مواجهة  في  الرقمية  »ال�صحة   :2020 خ�صبة،  ماجد  ومحمد  الري�س  اأماني 

والم�صرية ونظرة الى الغد«. القاهرة: معهد التخطيط القومي. �صل�صلة اأوراق االأزمة، االإ�صدار رقم 7.  

بانقا علم الدين، 2020: »دور ال�صيا�صات المالية والنقدية في حفز النمو والت�صغيل في الدول العربية في ظل تداعيات 

المعهد  الثالث،  العدد  والع�صرون،  الثاني  المجلد  االقت�صادية،  وال�صيا�صات  التنمية  مجلة  بعدها«.  وما  كوفيد-19  جائحة 

العربي للتخطيط. 

البنك الدولي، 2020: »البيانات من اأجل عالم اأف�صل«. وا�صنطن.

https://www.albankaldawli. الكاريبي.  والبحر  الالتينية  اأمريكا  الدولي، 2021: »عر�س عام لمنطقة  البنك 

org/ar/region/lac/overview#1
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https://www.albankaldawli. ال��ه��ادي.  والمحيط  اآ�صيا  �صرق  ع��ام:  »عر�س   :2021 ال��دول��ي،  البنك 

org/a r/region/eap/overview#1

https://www.albankaldawli.org/ar/ اأبريل.  االقت�صادية،  االآف��اق  »ليبيا:   :2021 الدولي،  البنك 

country/libya/publication/economic-update-april-2021

https://thedocs.worldbank.org/ بريل.  اأ  . االقت�صادية« فاق  االآ »م�صر:   :2021 الدولي،  البنك 

en/doc/066cc28dcd94946f96903b34c8498b5b-0280012021/original/Arabic-Egypt-

MPO-April-2021.pdf

https://www.arabdevelopmentportal.com االإدارية  للتنمية  العربية  البوابة 

https:// العالمية«.  الجائحة  على  اإقليمية  »نظرة   :2021 للتنمية،  الحكومية  غير  العربية  المنظمات  �صبكة 

 www.annd.org/uploads/publications/A Regional View of  the  Global  Pandemic Gihan

AbouZeidArabic.pdf

https:// الو�صطى«.  واآ�صيا  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  االإقليمي:  االقت�صاد  »اآفاق   :2015 الدولي،  النقد  �صندوق 

www.imf.org/-/media/Websites/IMF/imported-flagship-issues/external/arabic/pubs/

ft/reo/2015/mcd/mreo1015a.ashx

اليوم  مفا�صالت  الو�صطى«،  واآ�صيا  االأو�صط  »ال�صرق  االإقليمي  االقت�صاد  »اآفاق   :2021 العربي،  النقد  �صندوق 

https://www.amf.org.ae/ar/publications/tqryr-afaq- ظبي.  اأبو  اأكتوبر.  غدًا«.  التحول  اأجل  من 

alaqtsad-alrby/tqryr-afaq-alaqtsad-alrby-aktwbr-2021

https://www. ظبي.  اأبو  العدد41.  الموحد«.  العربي  االقت�صادي  »التقرير   :2021 العربي،  النقد  �صندوق 

amf.org.ae/ar/publications/altqryr-alaqtsady-alrby-almwhd/altqryr-alaqtsady-alrby-

almwhd-2021

ظبي.  اأبو  اأكتوبر.  ع�صر،  الرابع  االإ�صدار  العربي«.  االقت�صاد  اآفاق  »تقرير   :2021 العربي،  النقد  �صندوق 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/aeo/2021/pdf

اأبو  ب��ري��ل.  اأ ع�صر.  ال�صاد�س  االإ���ص��دار  العربي«.  االقت�صاد  اآف��اق  تقرير   «  :2022 العربي،  النقد  �صندوق 
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https://www.amf.org.ae/ar/publications/tqryr-afaq-alaqtsad-alrby/tqryr-afaq- ظبي. 

alaqtsad-alrby-abryl-2022

�صندوق النقد العربي، 2022: » تقرير اآفاق االقت�صاد العربي«. االإ�صدار ال�صاد�س ع�صر. اأغ�صط�س. اأبو ظبي. 

لفيرو�س  العامة  اال�صتجابات  يناق�صون  الخبراء  العربية:  المنطقة  »الحوكمة في  واآخرون، 2020:  اللطيف  عادل عبد 

كورونا الم�صتجد«. الدوحة: مركز بروكنجز.

 عبد المنعم، هبه، الوليد طلحة، 2020: »حزم التحفيز المتبناة في مواجهة تداعيات فيرو�س كورونا الم�صتجد في 

https://www.amf.org.ae/ .الدول العربية«. موجز �صيا�صات العدد الثاني ع�صر، ابريل 2020، �صندوق النقد العربي

sites/default/files/publications/2021-12/policy-brief-annual-edition-2020.pdf
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/https://www.itu.int - االتحاد الدولي لالت�صاالت

/https://www.ausde.org - االإتحاد العربي للتنمية الم�صتدامة والبيئة

COVID-19: Development news, research, data | World Bank - البنك الدولي

https://www.arabdevelopmentportal.com :البوابة العربية للتنمية االإدارية

https://www.brookings.edu/a :مركز بروكنجز الدوحة

        https://www.oecd.org :منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

ثالثًا – المواقع الإلكترونية






