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 2023آفاق االقتصاد العالمي والعربي 
 الركود التضخميالتساؤالت الصعبة في ظل 

 
 مقدمة

 
في ينبغي مراقبتها  التي تجاهاتاال محورية حول أسئلةيطرح التقرير الجديد آلفاق االقتصاد العالمي 

االرتفاعات غير المسبوقة في ، في ظل تولد أزمات جديدة ومختلفة عن السابق، ال سيما بسبب 2023العام 
على االقتصادات العربية التي تمضي في مسارات مختلفة أسعار الغذاء والسلع. ويتناول تأثير التحوالت 

، كما يتناول تأثير تغير المناخ على المنطقة سواء بالنسبة للتنمية القطاعية أم بالنسبة للتحول الرقمي ومتباعدة
 العربية التي ستكون من أكثر مناطق العالم معاناة.

 
بعيدا عن الصين لتجنب االضطرابات  سيستمر المستثمرون في تنويع استثماراتهمبصورة عامة، و 

 نقص الموظفين واإلمدادات.ل أو ومتحوراتها 19-استمرار تفشي جائحة كوفيد المحتملة في سلسلة التوريد بسبب
 كما، سريع جداالتنقل اإللكتروني يسير في مسار ف. مضافة تظهر صناعات جديدة تولد فرص عمل وقيمةوس

 يدخل الهيدروجين المجال األوسع لتوليد الطاقة المتجددة. 
 

وسيستفيد عدد من الدول العربية، ال سيما منها الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، من ارتفاع 
أسعار النفط في األسواق العالمية، ومن دورة اإلصالح القوية التي جرت في معظمها، لتحقق زخما اقتصاديا 

 . 2023مهما في العام  واستثماريا
 

 االقتصاد العالمي في خضم األزمات – أوال
 
 يولد أزمات مختلفة عن السابق األزمات تشابك .أ
 

منذ  اآلن بأشد تباطؤ الذي يمر يعيق النمو العالمي 2022األزمات التي حددت عام  تزاحمال يزال 
التي سبقت فترات  منثقة المستهلك العالمي بالفعل من تدهور أكثر حدة  خمسة عقود مضت، حيث تعاني

ات المتحدة والصين ومنطقة الوالي ، وهيأكبر ثالثة اقتصادات في العالم شهدتوقد  الركود العالمي السابقة.



دفعه يأن  لالقتصاد العالمي خالل العام المقبل، بما يمكن الهتزاز معتدل 2022خالل عام  االيورو تباطؤا حاد
 إلى الركود.

 تباطؤ حاداالقتصاد العالمي في 
 (100= 2019مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، 

 
 

، أصبح المحرك الرئيسي اآلن هو المؤثر الرئيسي في االقتصاد العالميبعد عامين كان الوباء فيهما 
يتعامل مع عدم القدرة على التنبؤ بتأثير ، أن في األشهر المقبلةسيتعين على العالم و الحرب في أوكرانيا. 

، في أسواق الطاقة ، والتقلبالنضال للسيطرة على التضخم ، ناهيك عنالصراع على الجغرافيا السياسية واألمن
كل هذه األشياء مرتبطة بإحكام، مثل أن ، األمور أكثرومما يعقد بعد الوباء. للصين مسار غير المؤكد وال

 الت. عجالسلسلة متشابكة من 
 

إمكانية التنبؤ في الجغرافيا السياسية مع كان الوباء بمثابة نهاية فترة من االستقرار النسبي  لقد
تقلبات التنافس بين القوى العظمى، مضطرب بسبب و ، غير مستقر بدرجة كبيرة ، فهوعالم اليومأما واالقتصاد. 

ة االجتماعي اتوالتغير  والتغيرات التكنولوجية السريعة، ،القاسي والمناخ، وتوابع الوباء، واالضطرابات االقتصادية
ارتفاع  مع 2022واقترنت األزمات خالل عدم القدرة على التنبؤ هو الوضع الطبيعي الجديد. و . الواسعة النطاق

 قد تحمله التحوالت المناخية من تحديات.  بما يلفت لماحاد في درجات الحرارة خالل فصل الصيف، 
 
 :في العام المقبل ينبغي مراقبتها ويمكن حدوثها واتجاهات عشرة أسئلة فيما يليو 



أسعار الطاقة، والتضخم، وأسعار الفائدة، والنمو االقتصادي، ونقص إن : مسار الحرب في أوكرانيا .1
الصراع في األشهر المقبلة.  اتجاهاتكلها تعتمد على كيفية  - ، والتحالفات الجيوسياسية الجديدةالغذاء

 ويشغل المزيد من األزمات. االقتصاد العالمي كل هذه المجاالت تأجيج الصراع يهددقد و 
ستدخل االقتصادات الكبرى في حالة ركود حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة  :الركود في األفق .2

في وسيكون الركود ، وهو أثر الحق للوباء منذ أن اشتعلت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. التضخم للجم
وستكون المعاناة عالمية ألن الدوالر القوي يلحق الضرر بالبلدان  أوروبا أكثر حدة من الواليات المتحدة.

 .1الفقيرة التي تضررت بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية
، لكن الطلب سيتراجع نسبيا 2023من المتوقع استقرار نسبي في أسعار الغذاء في  الطلب على الغذاء: .3

  .2الركود االقتصاديارتفاع سعر الدوالر و  بسبب
دوالر للبرميل، حيث سيؤدي تضاؤل  90ارتفاع أسعار النفط إلى ما يفوق يتوقع  ارتفاع أسعار النفط: .4

، بما يعزز 2023المعروض النفطي مع تقلص المعروض الروسي إلى دفع األسعار صعودا في العام 
 .3يسهم في ارتفاع معدالت التضخم العالميةإيرادات الدول المنتجة والمصدرة، ولكن 

يتوقع تراجع المصارف المركزية عن رفع أسعار الفائدة، بما سيخفض نسبيا من  أسعار الفائدة والغالء: .5
 .4معدالت الغالء

، لكن على المدى المتوسط، ال يزال العالم يعتمد على مصادر الطاقة األحفورية بدائل الطاقة األحفورية: .6
 إلى باإلضافة. للهيدروكربونات أماًنا أكثر كبديل المتجددة الطاقة مصادر إلى التحول منستسرع الحرب 

 .من هذا التحول وجين أيضاوالهيدر  النووية الطاقة ستستفيد الشمسية، والطاقة الرياح طاقة
 1.43سكان الهند سكان الصين، عند حوالي أن يتجاوز عدد  2023ينتظر في أبريل : والذروةالصين  .7

. ومع حدوث ذلك فيما اقتصاد الصين يواجه رياحا معاكسة، ال بد من التساؤل حول ما إذا مليار نسمة
 .5، حيث سيعني تباطؤ النمو أن اقتصاد الصين سيواجه المزيد من األزماتبلغ نمو الصين منتهاه

قطر  من بينهاول في العالم في زخم االستثمارات، د أعلى دول عربية قائمة عدةستدخل  زخم االستثمار: .8
  .6والمغرب والسعودية ومصر واإلمارات

تريليون  1.4البالغ  2019م ا مستواه في عاسيستعيد إنفاق المسافرين تقريب :لسياحةانتعاش ضعيف ل .9
 للرحالت السياحية الدوليةسيظل العدد الفعلي و ، ولكن فقط ألن التضخم دفع األسعار إلى االرتفاع. دوالر
. وسيظل سفر 2019ام مليار في ع 1.8أقل من مستوى ما قبل الوباء البالغ  وهو ،مليار 1.6عند 

 .7ا مع خفض الشركات للتكاليفاألعمال ضعيف



تطورات التحول الرقمية والتكنولوجيات الرقمية  عنبعض اإلجابات  2023سيقدم عام  :الرقميةعالم  .10
 توسع مجاالت الميتافيرس لمجاالت أخرى غير ألعاب الفيديو.  إمكانيةالجديدة و 

 
أن يكون الركود الذي يتكشف مختلفا عن فترات الركود السابقة في كثير من النواحي،  من المرجحو  

سواء من ناحية صدمات العرض كسبب جذري، مدفوعا باألخص بصدمة في إمدادات الطاقة ناتجة عن الحرب 
. كما أن التضخم المرتفع يعني التي كانت مدفوعة بالطلب السابقةعلى عكس معظم فترات الركود في أوكرانيا، 

ش، ومساحة ت كما تفعل عادة في حالة االنكماال تستطيع تقديم نفس الدعم لالقتصاداأن المصارف المركزية 
العادي ارتفاعا في الفواتير المناورة أكثر ضيقا مما كانت عليه أثناء الجائحة. ويعني ذلك بالنسبة للمواطن 

وتكاليف المعيشة وانخفاضا في الدخل الحقيقي، كما يعني بالنسبة للشركات المزيد من الضغط على النفقات 
، على الرغم التحول للطاقة المتجددةاألزمة إلى تسريع  والمزيد من التقييد على القدرة على اإلنتاج. وستؤدي

 .توافر الموادمحدودية الضيقة و من أن هذا مقيد بسبب أسواق العمل 
 

. وسينخفض 2023انخفاض حاد في النشاط االقتصادي العالمي عام من المتوقع حدوث وباإلجمال، 
المالية ذروتها  ولكنه سيبقى أعلى من مستوياته قبل الجائحة. وال بد من أن تبلغ سياسات التشدد معدل التضخم

 ليسجل بعدها الدوالر بعض الضعف، فيما سيشهد العام المقبل تراجعا في أسعار السلع.
 
 األمن الغذائياختالل أسعار الغذاء و زيادة  .ب
 

تضافرت تداعيات الغذائي في جميع أنحاء العالم. فقد حاد في األمن  باختالل 2022انطبع عام  
، واالنكماش االقتصادي العالمي لدفع زيادات ، واضطرابات سلسلة التوريدالمرتفعالحرب في أوكرانيا، والتضخم 

  األسمدة. ال سيما منها، من المنتجات والمدخالت الزراعية كبيرة في أسعار العديد
 
 
 
 
 
 



 التضخم باألسعار الحقيقية - ارتفاع حاد في أسعار الغذاء في العالم

 
 
. Source: International Monetary Fund, Haver Analytics, and Trading Economics 

 
 2023اتجاهات التضخم للعام  .ج
 

فضغوط سالسل التوريد التي . 2023هناك دالئل على أن التضخم على المسار التراجعي في العام  
انهارت . كما أن تكاليف الشحن حدثت نتيجة زيادة الطلب على السلع خالل الجائحة قد خفت إلى حد كبير

وستعتمد االتجاهات والمخاطر على كل من مسار الحرب  % من الذروة التي كانت قد وصلت إليها.70بحوالي 
منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في أوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة من الغرب على روسيا، وقرارات 

 وثبات تسويات الحبوب في البحر األسود.
 

  



 توقعات التضخم بحسب أسعار المستهلكين عالميا %
 

 
 

 
وفي قطاع السلع، فإن الصورة مختلطة بحسب االقتصاد، ولكن األسعار عموما تتجه نحو االنخفاض.  

حتى  .8% على أساس سنوي 35من أعلى مستوياتها بنسبة وقد انخفضت أسعار السلع الصناعية العالمية 
تلعب دورا رئيسيا أسعار النفط، فإنها تراجعت عن الذروة التي وصلتها، على الرغم من أن العوامل الجيوسياسية 

 في تحديد االتجاهات لألسعار واإلمدادات.
 

  



 انقشاع سريع في سالسل التوريد
 مؤشر الضغط في سالسل التوريد العالمية، صفر= طبيعي

 
Sources: New York Fed, Haver Analytics. Data as of September 2022. 

 
 توقعات أسعار السلع .د
 

. وتتضمن المخاطر كل 2023$ للبرميل عام 90الخام )برنت( أعلى من يرجح أن يسجل سعر النفط  
انكماش قيمة وبحسب البنك الدولي، فإن  أوبك.، وقرارات منظمة وفنزويال من العقوبات الغربية على روسيا

قد يفاقم أزمات الغذاء  اع أسعار الغذاء والوقود على نحواالقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفالعمالت في معظم 
أسعار معظم السلع إلى أن ويشير تقرير للبنك الدولي . 9من هذه البلدان والطاقة التي يشهدها بالفعل كثير

ركود عالمي وشيك. ومنذ  بقيمة الدوالر قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من األولية محسوبة
ما بالدوالر قو ، انخفض سعر نفط برنت الخام مسبتمبرحتى نهاية  2022 الغزو الروسي ألوكرانيا في فبراير

% من اقتصادات األسواق الصاعدة 60%. ولكن بسبب انخفاض قيمة العمالت، شهد قرابة 6األمريكي نحو 
ر النفط بالعملة المحلية في خالل هذه الفترة. وشهد نحو واالقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعا

% من هذه االقتصادات أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعمالت المحلية بالمقارنة بزيادة األسعار 90
 .بالدوالر األمريكي

 
اد يؤدي ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تعد من مستلزمات اإلنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار المو و 

، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة 2022الغذائية. وخالل الفصول الثالثة األولى من عام 
%. أمَّا معدل تضخم أسعار األغذية في المناطق األخرى ومنها أمريكا 20جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 



يا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى الالتينية والبحر الكاريبي، والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأفريق
%. وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي 15% و12فقد تراوح في المتوسط بين 

إلى األسعار المستقرة بوجه عام لألرز، وهو  عَزى جزئياخم أسعار المواد الغذائية فيما يانخفض فيها معدل تض
 .نطقةالغذاء الرئيسي في الم

 
أسعار كثيٍر من السلع األولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها ال تزال  على الرغم من أنَ و 

مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خالل السنوات الخمس الماضية. وإذا حدثت قفزة أخرى لألسعار العالمية للمواد 
 الغذائية، فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام األمن الغذائي في مختلف البلدان النامية. 

 
في هبوط حاد ألسعار  2023قد أسهمت بالفعل المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي محتمل العام و 

اعدة واالقتصادات النامية التي اقتصادات األسواق الص، بما سيكون له انعكاسات على النحاس واأللومنيوم
في مجال الطاقة، ات التحول ف خطو ل أن يستمر تقلب األسعار مع تكشر هاتين السلعتين. ومن المحتمتصد  
ر الطلب من أنواع الوقود األحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يعود بالنفع على بعض منتجي وتغي

 .أكبر استفادة من الفرص المتأتية للنمو في األمد المتوسط يحققون المعادن قد  ومصدري المعادن. 
 

 تطورات أسعار السلع

 
 2022السلع، أكتوبر البنك الدولي، نشرة آفاق أسعار 

 



 
 تحديات النمو في االقتصاد العالمي .ه
 

األوضاع المالية المتشددة واالضطرابات في أسواق المتصلة بارتفاع التضخم و  لن تختفي تحديات النمو 
النشاط  ويشهد .بين ليلة وضحاها 2022التي طبعت العام و  الطاقة والغذاء وضعف النمو في الصين،

االقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدالت التضخم مستوياتها المسجلة خالل 
عدة عقود سابقة. وتنوء اآلفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد األوضاع المالية في معظم 

. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 19-وفيدالمناطق، والغزو الروسي ألوكرانيا، واستمرار جائحة ك
يمثل أضعف أنماط النمو  بما، 2023% في عام 2.7ثم  2022% في عام 3.2إلى  2021% في عام 6

 .1910-باستثناء فترة األزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد 2001على اإلطالق منذ عام 
 

 
 

، مقارنة مع 2023% في 6.5إلى  2022% عام 8.8يتراجع التضخم العالمي من ومن المتوقع أن  
يتوقع أن يشهد ثلث االقتصاد العالمي على األرجح حالة من االنكماش خالل العام و  .2021% عام 4.7

 الحالي أو القادم وسط تقلص الدخول الحقيقية وتزايد األسعار.
 



 
 %2.7إلى  2023، وأن يتراجع في العام 2022عام  %3.2وينتظر أن يبلغ النمو العالمي نسبة  

. ، وقد يتراجع أكثر من ذلك اعتمادا على التطورات الجيوسياسيةحالة من التباطؤ واسعة النطاقحيث سيشهد 
انكماش مستويات النشاط في مجموعة من البلدان تشكل حوالي ثلث االقتصاد العالمي خالل العام  المرجحفمن 

الحالي أو القادم، مع استمرار التباطؤ في أكبر ثالثة اقتصادات في العالم، وهي الواليات المتحدة والصين 
ندمل إال جزئيا في أعقاب عام، ستعيد صدمات هذا العام فتح جراح اقتصادية لم ت وبشكلومنطقة اليورو. 

 الجائحة. 
 

 )%( الحقيقي العالمي نسبة النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي

 
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022#Overview 

 
 
 
 



 
 
 

 االقتصادات العربية تأثير التحوالت على  –ثانيا 
 

 مسارات متباعدة  .أ
 

في أحدث تقرير يصدره عن المستجدات االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك 
. ومع 2016، وهو أسرع معدل منذ عام 2022% في عام 5.5الدولي أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 

انها تسعى جاهدة للتغلب ذلك، فإن هذا النمو غير متساٍو في جميع أنحاء المنطقة، حيث ال تزال الكثير من بلد
، والضغوط اإلضافية الناجمة عن االرتفاع الحاد في أسعار النفط والغذاء 19-كوفيدعلى اآلثار الدائمة لجائحة 

، فضاًل عن التباطؤ في اقتصادات الواليات المتحدة ا، وارتفاع أسعار الفائدة عالميابسبب الحرب في أوكراني
 والصين ومنطقة اليورو.

 



 
، جاءت التغيرات المفاجئة في األوضاع االقتصادية العالمية الناجمة عن 19-ئحة كوفيدبعد جاو 

في عدد من االقتصادات العربية، خصوصا منها الدول الحرب في أوكرانيا لتكشف عن مواطن ضعف كبيرة 
لفقر والضغوط المستوردة للنفط التي تواجه تراكمات في الدين العام وارتفاع معدالت التضخم وزيادة معدالت ا

، لكنها تعود أصال إلى النمو المنخفض مواطن الضعفحدة والصدمات الحالية تفاقم  على العمالت الوطنية.
الذي طال أمده وفشل في خلق العدد المطلوب من الوظائف، ال سيما للشباب واألعداد المتزايدة من السكان 

 في المنطقة.
 

بتداعيات ستتأثر مسارات النمو في الدول العربية في المرحلة المقبلة بثالثة عوامل رئيسية تتمثل و 
ومسار السياسات االقتصادية الكلية وال سيما النقدية، واإلجراءات والحزم التطورات العالمية والحرب في أوكرانيا، 

تداعيات التطورات العالمية رغم تباين و  المنتشرة.والفيروسات الجديدة  19-تأثيرات جائحة كوفيدالمالية الحتواء 
بحسب الهياكل االقتصادية للدول العربية فيما إذا كانت مصدرة أم مستوردة للنفط، إال أن التأثير سيكون قويا 
على مستويات القوة الشرائية للمستهلكين في كافة الدول العربية نتيجة ارتفاع أسعار السلع األساسية، ومن ثم 

، خصوصا في الدول العربية التي ينخفض فيها متوسط نصيب الفرد من ض الطلب على السلع والخدماتانخفا
كما أثرت التطورات على تدفقات رؤوس األموال إلى الدول العربية كغيرها من األسواق  الناتج المحلي اإلجمالي.

ة في االقتصادات المتقدمة، ناهيك ، وعلى أسعار العمالت المحلية نتيجة رفع أسعار الفائدالنامية والصاعدة
، بما سينجم عن مجملها ضغوطات تؤثر على الدول التي تعاني من عن االنعكاسات على عائدات السياحة

 معدالت عالية للمديونية الخارجية.عجز مرتفع في الموازنات العامة والحسابات الجارية و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )%( 2023و 2022وتوقعات  2021 المستهلكين والبطالةإجمالي الناتج المحلي الحقيقي وأسعار نمو  

 

 
 ، ,وبيانات البنك الدولي، ومصادر أخرى.2022: صندوق النقد الدولي، أكتوبر المصدر
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 حركة االستثمار في المنطقة العربية .ب
 

العربية في منطقة نابضة بالنشاط على الرغم من التحديات الصعبة في كثير من األحيان  الدولتعيش 
 2022وكان عام على كافة األصعدة. وفيها مستويات النمو واإلمكانيات االقتصادية متفاوتة إلى حد كبير. 

عام صدمات متعددة، منها الحرب على أوكرانيا وارتفاع كلفة الطاقة والمواد األولية، والمواجهة تعتمد على مدى 
 القدرة على التقدم باإلصالح داخليا، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في التكامل االقتصادي العربي.

 
ة وفقا إلحصاءات أونكتاد بمعدل نمت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة للدول العربيوقد 

 134% إلى 20. وزاد عدد مشروعات االستثمار العربي البيني بنسبة 2021مليار دوالر عام  53% إلى 42
% من إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة 20مليارات دوالر، مثلت نسبة  6.6بقيمة  2021مشروعا عام 

 للمنطقة.
 

 4.91البالغة  2021المنطقة العربية من حيث قيمة المشروعات عام  اإلمارات أهم مستثمر فيوتعتبر 
تصدر قطاع الطاقة المتجددة المرتبة و  مليارات دوالر، والواليات المتحدة هي األولى من حيث عدد المشروعات.

. استحوذت 2021األولى من حيث التكلفة االستثمارية للمشروعات العشرة األولى في المنطقة العربية عام 
% 74% من عدد المشروعات، و90خمس دول هي األمارات والسعودية وقطر ومصر والمغرب على نحو 

 % من الوظائف الجديدة.84من حيث القيمة االستثمارية، و
 

 2021 - 2003تطور عدد مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية، 

 
 
 
 



 
 

 2021 والقطاعات، ةالدول العربية وفق األقاليم المستثمر مشروعات االستثمار الخارجي المباشر في 
 

 
 : المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.المصدر

 
 
 األمن الغذائيهاجس  .ج
 

في المنطقة العربية بسبب استمرار ارتفاع معدل  زال موضوعا أساسياتوال كانت قضية األمن الغذائي 
النمو السكاني، وتزايد ندرة المياه، وزيادة تدهور األراضي وتزايد تأثير تغير المناخ، والتي تحدد مجتمعة حالة 

تعتمد المنطقة على استيراد المواد الغذائية و األمن الغذائي واالعتماد المستمر والمتزايد على تجارة األغذية. 
بشأن تجارة ساسية، وال سيما الحبوب، تواجه المنطقة نقاط قوة ونقاط ضعف وفرص وتهديدات متفاوتة األ

 . ، والتي تشمل االفتقار إلى البنية التحتية الكافيةاألغذية
 

والحرب المستمرة في أوكرانيا الوضع الصعب الذي تواجهه المنطقة  19-ت تداعيات جائحة كوفيدأظهر و 
 ، وما نتج عنها مناضطرابات كبيرة في أنظمة اإلمدادات الغذائية الوطنية والعالمية إليه من ، لما أدتالعربية

تضيف إلى الضغوطات ل هاالضغوط الناجمة عنوجاءت تقلبات عالية في أسعار السلع الغذائية األساسية. 
تحول التغذوي السريع نحو ، بما في ذلك الصراعات والتباطؤ االقتصادي والركود والقةاألخرى السائدة في المنط



، من المتوقع أنه على هذا النحووالمضي المواد الغذائية التي تعتمد بشكل أكبر على واردات السلع األساسية. 
، مما سيزيد يامما تستورده حال %55، ستحتاج المنطقة إلى استيراد حبوب أكثر بنسبة بحلول منتصف القرن 

 تحت رحمة التقلبات السائدة في األسواق العالمية.فاتورة وارداتها ويضعها من بشكل كبير 
 

االعتماد الكبير على استيراد الحبوب االستراتيجية مثل القمح وعلف وتتمثل نقاط الضعف األساسية في 
، انخفاض إنتاج البروتين المحلي بسبب االعتماد الكبير على استيراد منتجات األعالف الحيوانيةو  ،الحيوانات

غير منظمة بشكل كاف في جميع أنحاء المنطقة مما يضعف فرص التصدير للمنتجين سالمة األغذية و 
 .انخفاض اندماج صغار المزارعين في سالسل التوريد الخاصة بالتصديرو  ،الرئيسيين

 
الطلب من خالل النمو السكاني في البلدان المنتجة الرئيسية مثل مصر والسودان وعلى األرجح سيزداد 

سيزيد تغير المناخ من حالة عدم اليقين في  . كمازيد من الغذاء داخل األسواق المحليةالموالتي ستستوعب 
. وستؤدي األزمات البلدان المنتجة الرئيسية بسبب زيادة ندرة الموارد الطبيعية مثل المياه واألراضي الخصبة

 داول المواد الغذائية.إضعاف قدرة البلدان على تو انخفاض قيمة العملة االقتصادية في عدد من الدول إلى 
 
أكبر مستورد صاٍف للمواد تصبح الدول العربية مجتمعة ، من المتوقع أن على مدى العقد المقبلو 

وستستمر معدالت االكتفاء  .، وثاني أكبر نسبة من حيث القيمة المطلقةأساس نصيب الفردالغذائية على 
الغذائي الذاتي في انخفاضها الطويل األجل لتقريبا جميع السلع الغذائية، باستثناء منتجات اللحوم، والزيت 

 النباتي والسكر.
 
نظرا ألن االكتفاء الذاتي ليس خيارا ممكنا، من المهم تنويع مصادر الواردات لتقليل الصدمات الطارئة، و 

نتاج باعتماد ممارسات اإلنتاج المستدامة، وتقليل تكلفة المواد الغذائية المستوردة عبر تعزيز وزيادة وتنويع اإل
تيسير التجارة سواء في االستيراد أو التصدير، وتعزيز الشفافية واعتماد تدابير سالمة الغذاء والصحة والصحة 

 .النباتية
 

المتداولة في التجارة وتعزيز المعايير. ويجب  العربيةهناك حاجة إلى تنسيق معايير الجودة للسلع و 
مع التمويل الكافي لتعزيز النقل من وإلى الدول العربية ولتعزيز التجارة  وتوفيرالتأكيد على التعاون اإلقليمي 

على الرغم من أن المنطقة تفتقر إلى الموارد الطبيعية الكافية إلنتاج الغذاء على نطاق واسع، األقاليم األخرى. و 



ي، مثل ا من االكتفاء الذاتلمنطقة قدرة االنتاج وتقترب حالي تزال هناك فرص لسلع غذائية مختارة أثبتت فيها اال
يمكن للبلدان ذات و  .زيادة إنتاج اللحوم منخفضة الموارد مثل الدجاج واألسماك لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة

 خالل االبتكارات التكنولوجية مثل الزراعة المائية. الدخل المرتفع إنتاج المزيد من الفاكهة والخضروات من
يجب البناء و  فريقيا إلى فرص كبيرة من حيث صادرات الفواكه والخضروات.إالتجارة مع  تعزيز ؤديييمكن أن و 

غير الفعال والبنية التحتية يجب معالجة أوجه النقل و  على هذه الفرص لزيادة دعم التجارة البينية وتعزيزها.
سالمة الغذاء هي قضية و تعمل بشكل جيد.  لكيالضعيفة ألنها ضرورية لتجارة األغذية وأسواق األغذية 

بما في ذلك من خالل مواءمة المعايير عبر البلدان العربية لتسهيل  ،حاسمة في المنطقة وتحتاج إلى تعزيز
 التجارة البينية. 

  
 

 عتماد على االستيرادالعرض من الحبوب واال
  )االعتماد على االستيراد )كلغ/للفرد/السنة( –العرض )كلغ/للفرد/السنة 
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 قيمة المستوردات الغذائية
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 2019تطور أسعار الغذاء منذ 

 
 المصدر السابق.



 الميزان التجاري الغذائي للدول العربية

 
 

 نسبة األمن الغذائي لعدد من السلع

 
 المصدر السابق.

 
 في الدول العربية الصناعة وتفاوت مؤشراتها .د
 

 2020مؤشر التنافسية الصناعية  (1
، حيث تتقدم دول مقارنة بباقي دول العالم ر التنافسية الصناعيةالدول العربية كثيرا في مؤشتتفاوت مراتب 

عالميا، تالها السعودية في  31في المرتبة  2020مجلس التعاون الخليجي عموما. وقد حلت اإلمارات عام 
، والمغرب في المرتبة 60 ، وعمان في المرتبة50، ثم قطر في المرتبة 48، ثم البحرين في المرتبة 41المرتبة 

. وفي المقابل تحل الجزائر 73، واألردن عند 70، وتونس عند 68والكويت عند ، 65، ومصر في المرتبة 61
 .154، واليمن عند 152، والعراق عند 131، وليبيا عند 115، وسوريا عند 97، ولبنان عند 96في المرتبة 

  



 : 2021، للفردالمضافة  القيمة الصناعية (2
تحل في المراتب تظهر اإلحصاءات الصناعية الصادرة عن منظمة يونيدو أن دول مجلس التعاون الخليجي 

، 2015على المستوى العربي مقومة بسعر الدوالر لعام  2021المضافة للفرد لعام األولى للقيمة الصناعية 
والكويت، حسبما يبين الجدول البحرين، فالسعودية، وعمان، ، ثم اإلمارات، ثم حيث تحل في المقدمة قطر

 التالي.
 

  2021 والوظائف في الناتج المحلي اإلجمالي الصناعةمساهمة  (3
 2021ام عمساهمة القيمة الصناعية المضافة في الناتج المحلي اإلجمالي  تصدرت البحرين الدول العربية في

% 14.6%، ثم 14.9بنسبة  ، ثم مصر%17.5، نالها في المرتبة عربيا األردن بنسبة %18.7 والتي بلغت
وحلت ليبيا األولى عربيا  % في السعودية.12.6% في عمان، و12.8و % في المغرب،14.5في تونس، ثم 

%، 50.5بنسبة  2021في مساهمة القيمة المضافة للصناعة بكافة قطاعاتها في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
توظف و  .40.7، والعراق بنسبة 43.9ر بنسبة ، وقط49.1%، ثم عمان بنسبة 50.1تالها الكويت عند 

% في سوريا، 14.2، مقابل 2021% من القوى العاملة بحسب أرقام عام 18.3الصناعة في تونس نسبة 
في كل من  10.7% في كل من المغرب ولبنان، و10.8% في موريتانيا، و11.2% في البحرين، و11.9و

 % في السعودية.10.2% في مصر، و10.5عمان والجزائر والصومال، و
 

 : مساهمة السلع المصنعة والمتوسطة والعالية التكنولوجيا في الصادرات (4
التكنولوجيا المتوسطة والعالية في القيمة الصناعية المضافة عند نسبة تتصدر قطر الدول العربية في مساهمة 

%. 36.7والسعودية %، 37.5%، واإلمارات 38الكويت %، ثم 45، تليها عمان بنسبة 2019% عام 65
%، تليها 74في مساهمة التكنولوجيا المتوسطة والعالية في الصادرات بنسبة  كما تحل قطر األولى عربيا

%، 37لبنان %، و 37.4%، واألردن 51.6%، وتونس 60.1%، ثم السعودية بنسبة 61.6المغرب بنسبة 
 %.33وعمان 

 

 مؤشر كثافة ثاني أوكسيد الكربون  (5
العراق ، يليها في ليبيا 2.55يا عند )كلغ/$( األعلى مستوى عربيظهر مؤشر كثافة ثاني أوكسيد الكربون لعام 

، 1.27قطر ، و 1.5، والجزائر 1.68، وعمان 1.9اإلمارات عند ، ثم 2.23، ثم سوريا عند 2.25عند 
 .0.97، والكويت 1.05والسعودية 

 



 العربيةالمؤشرات الصناعية للدول 

 
 2022مستخلص من الكتاب السنوي اإلحصائي لليونيدو 
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ف

اإلجمالي 2021 %

مساهمة التكنولوجيا 

ي 
 
المتوسطة والعالية ف

القيمة الصناعية المضافة 

% 2019

مساهمة القيمة 

المضافة للصناعة 

ي الناتج المحلي 
 
ف

اإلجمالي 2021 %

مساهمة السلع 

ي 
 
المصنعة ف

الصادرات 2020 

%

مساهمة التكنولوجيا 

ي 
 
المتوسطة والعالية ف

الصادرات الصناعية  

% 2020

مساهمة 

ي 
 
الصناعة ف

الوظائف 

% 2021

 CO2 كثافة

 2019

كلغ/$

3137613.009.9037.5033.1039.7013.408.001.90اإلمارات

4123874.9012.6036.7036.4022.3060.1010.201.05السعودية

483,6043.4018.7024.6032.7083.1020.7011.900.37البحرين

5148981.308.8065.0043.9012.4074.004.701.27قطر

6017585.8012.8045.0049.1027.7033.0010.701.68عمان

614703.2014.5024.1020.2079.4061.6010.800.34المغرب

655883.0014.9020.9027.7066.7034.2010.500.67مرص

6816490.806.8038.8050.1025.2013.005.600.97الكويت

705332.7014.6027.6018.6090.4051.6018.300.73تونس

737161.4017.5023.7021.6079.0037.409.000.22األردن

961933.104.902.7021.4032.703.9010.701.50الجزائر

7.4019.9011.8057.6037.0010.800.28-9732117.00لبنان

115705.906.1021.5033.4043.9022.7014.202.23سوريا

131161102.102.0016.1050.506.2010.502.55ليبيا

1521233.302.809.2040.700.300.002.25العراق

10.002.1014.9096.400.205.500.68-154660.50اليمن

811.606.006.909.50جزر القمر

ي
 
1023.303.108.200.20جيبوت

1223.508.3016.1011.20موريتانيا

23.802.403.2010.70الصومال

1533.507.4013.807.700.20السودان



 الخارجية والبينية التجارة .ه
 

بنحو  مليار دوالر مقارنة 1849نحو  2021 عامبلغ حجم التجارة السلعية اإلجمالية العربية خالل 
كلفة الشحن الدولي وتباطؤ  ارتفاعمن  ، بالرغم%23.1أي بنسبة نمو بلغت  2020عام مليار دوالر  1502

  .11سالسل اإلمداد والتوريد
 

عام  مليار دوالر أمريكي 1038لتصل إلى  %37.4الصادرات العربية اإلجمالية بنحو  وارتفعت
 اارتفاع أقل العربية أداء الواردات السلعية اإلجماليةوكان . 2020 عاممليار دوالر  755مقارنة بقيمة  2021

مليار دوالر في  746نحو  مليار دوالر أمريكي مقارنة مع 810لتبلغ ما قيمته  2021من الصادرات في عام 
 .%8.6قدرها  ارتفاعبنسبة  2020عام 

 
% 62.7وال تزال فئة الوقود والمعادن تستأثر بالحصة األكبر من الصادرات اإلجمالية العربية، وبلغت 

% للسلع 7.2%، مقابل 26.8، فيما سجلت المصنوعات نسبة 2020% عام 55، مقارنة مع 2021عام 
 الزراعية.

 
نتيجة تخفيف القيود المفروضة على الحركة  2021شهدت التجارة السلعية العربية البينية تحسنا عام و 

الصادرات والواردات  حيث سجلت كل من وألثر االرتفاع في أسعار النفط والسلع األساسية في األسواق العالمية.
، ليصل كل منهما الى حوالي %19.7و% 15.3بنسب بلغت  2021في عام  البينية للدول العربية زيادة

واستحوذت التجارة البينية للنفط . 2021 مليار دوالر على التوالي خالل عام 111.2دوالر و مليار 113.9
مكونات التجارة البينية  ، وجاءت السلع الصناعية في طليعة% من الصادرات العربية البينية4.1الخام على 

 غير النفطية.
 2021 - 2017التجارة العربية البينية، 

 
 .2022التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي وآخرون، 



 
 المخاطر التي تهدد االستقرار المالي  .و
 

الذي يواجه الدول العربية، كما هو الحال في العديد من دول العالم، هو في إيجاد  يالتحدي الرئيس
من دون التضحية بالنمو  الصدمات واألزماتالمزيج األمثل من السياسات االقتصادية والنقدية والمالية لمواجهة 

عام % 7.6لعربية نحو التضخم في الدول اصندوق النقد العربي أن يبلغ معدل  يتوقعو  المستدام طويل األمد.
ى صياغة ومن المتوقع كذلك أن تعمل المصارف المركزية عل .2023في % 7.1إلى  ، منخفضا2022

لكبح جماح الضغوط التضخمية التي خلفتها السياسات النقدية التوسعية خالل تفشي  سياسات نقدية أكثر تشددا
فة إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية نتيجة الجائحة بهدف معالجة الركود االقتصادي في تلك الفترة، إضا

 للتطورات العالمية الراهنة.
 

الدول العربية في  رصيد الحساب الجاري والموازنة العامة للدولةوأثر ارتفاع أسعار النفط سلبا على 
نتيجة ارتفاع التكلفة المالية وضيق حيز السياسات. في هذا الصدد، يتعين على الدول  المستوردة للنفط،

المستوردة للنفط اتخاذ سياسات اقتصادية من شأنها تخفيف الضغوط على الحساب الجاري وامتصاص صدمة 
نظر في حوكمة األسعار على المالية العامة، وهذا يتطلب مجموعة من السياسات االقتصادية الكلية، وإعادة ال

ماليتها العامة باتجاه تعزيز كفاءة اإلنفاق العام، وتعزيز إيراداتها العامة من دون اإلضرار بالنمو االقتصادي 
 المستهدف.
 

من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري الرتفاع أسعار الفائدة على وبحسب صندوق النقد العربي، 
المصرفي على اإلقراض. إذ كشفت مؤشرات السالمة المالية للدول  أدوات السياسة النقدية على قدرة القطاع

العربية أن مستويات كفاية رأس المال والسيولة مرتفعة في القطاع المصرفي العربي وأعلى من الحدود الدنيا 
مصرفي في الدول العربية ، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع ال3-المقّرة بموجب مقررات بازل

الي األصول لهذا القطاع ، فيما وصلت نسبة األصول السائلة إلى إجم2021مع نهاية عام % 17.8و نح
في نهاية الفترة نفسها. كما بلغت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير  %32.7نحو 

لجهود التي قامت . تعكس هذه األرقام الجيدة، ا2021في نهاية عام  %91.1المنتظمة للمصارف العربية نحو 
وتقوم بها المصارف المركزية العربية للتأكد من متانة وسالمة مؤشرات أداء القطاع المصرفي، وتطوير 

 .التشريعات والسياسات واإلجراءات االحترازية



 
تحدي تزايد معدالت المديونية على وجه الخصوص من بين أبرز التحديات التي تواجه  ويعتبر

العربية في ظل االرتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب الجائحة لتصل إلى نحو  االقتصادات
من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية المقترضة. يبرز هنا % 107.3مليار دوالر بما يمثل نحو  756.2

ستلزم ذلك األمر سعي حثيث أهمية احتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة لالستدامة. ي
من قبل وزارات المالية العربية على المواءمة الدقيقة ما بين اعتبارات استمرار دعم التعافي االقتصادي، واعتبارات 

 ضرورة استعادة التوازنات المالية والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
 

 ةتأثير تغير المناخ على الدول العربي -ثالثا 
 

تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثرا بتغيير المناخ. واالنعكاسات السلبية تطال المدن 
واألرياف وجميع القطاعات االقتصادية. وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية 

المرتفعة. وستتخذ التساقطات بشكل عام في حال استمرار االنبعاثات  12درجات مئوية في نهاية القرن  5بحوال 
منحى متقلبا وتنازليا. كما ستشهد عدة مناطق زيادة في موجات الجفاف وحرائق الغابات، فيما ستتعرض مناطق 

 أخرى للسيول والفيضانات.
 
 
 

 

قد يزداد متوسط درجة الحرارة 
  C°5 بنهاية القرن 

 
والصحي وعلى النظم اإليكولوجية والسياحة، وستكون  وستؤثر هذه األوضاع على األمن الغذائي والمائي

 لها ولتفاقمها تداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية تهدد االستقرار واألمن المجتمعي.
 



والبلدان بحاجة إلى زيادة منعتها من خالل بناء قدرتها على التكّيف. لذا ال بد من التقدم في تحقيق 
تنمية المستدامة وضمان تحول عادل وشامل للجميع في مجال الطاقة يتيح المقاصد الوطنية الداعمة ألهداف ال

 دان موارد الطاقة المتجددة الالزمة لتحقيق هذه األهداف.لللب
 

 
تكاليف تمويل تبعات التغير 

 مليار $ 570 بلد عربي 11المناخي في 
 

بوتيرة تقارب  المنطقة العربيةلظاهرة االرتفاع المتزايد لدرجة الحرارة في  القاسيةلتداعيات ستكون لو 
الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ، بما في  واالنعكاسات، ما يجعلها عرضة لآلثار 13ضعف المعدل العالمي

كثير من دول المنطقة . فالةمنظومات الحيويذلك الشح الحاد في المياه، واآلثار الواضحة على المجتمعات وال
ترتفع بمعدل متسارع والحرارة ، العالمية مقارنة بأجزاء أخرى من للغاتشهد بشكل طبيعي ظروفا جافة ودافئة 

 .ل العالميدن العشرين، أي ما يعادل ضعف المعدرجة مئوية لكل عقد منذ ثمانينات القر  0.4يصل إلى 
 

نقطة مئوية على  2-1الكوارث المناخية في المنطقة من النمو االقتصادي السنوي بمقدار  وستخفض
 ا وأكثر حدة مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.أكثر شيوع ذلكصبح يع أن فرد. ومن المتوقأساس نصيب ال

البحرين وجيبوتي  مثل ة في خمسة من أكثر البلدان حرارةتؤدي زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئويو 
 .14وموريتانيا وقطر واإلمارات إلى انخفاض فوري في النمو االقتصادي للفرد بنحو نقطتين مئويتين

 
الكوارث المناخية تخفض 
النمو السنوي على أساس 

  نصيب الفرد

1-2%

  
 
 
 



 
يقع جزء كبير من المنطقة في مناطق مناخية قاسية، حيث يؤدي االحترار العالمي إلى تفاقم التصحر و 

ا وتواتر الكوارث المناخية مثل أصبح هطول األمطار أكثر تقلبو واإلجهاد المائي وارتفاع منسوب البحار. 
 .رويعرضهما للخطالحياة وسبل العيش  أكثر حدوثا، مما يهدد الجفاف والفيضانات

 
من السياحة على طول السواحل المهددة بالتآكل والمعرضة % 90في تونس، على سبيل المثال، يقع 

البلدان ذات القدرة المنخفضة على الصمود مع تغير المناخ، و لمزيد من االرتفاع في مستويات سطح البحر. 
 منخفض،ذات دخل  ، وهي دولوالسودان واليمن الصومالالهشة والمتأثرة بالصراعات مثل  بما في ذلك الدول

من المآسي البشرية التي حدثت عانت بشدة  وقد فإن قابليتها للتعرض والتأثر بالتغيرات المناخية مرتفعة نسبيا.
، والتي تكون لبلدان على زراعة الكفاف البعليةيعيش الكثير من الناس في هذه او  .بسبب الكوارث المناخية

، ستقرار السياسي واالقتصادي الكلييتفاقم التحدي بسبب عدم االو معرضة بشكل خاص للصدمات المناخية. 
 االجتماعي.و  الغذائي ، والمخاطر التي يتعرض لها واألمناليةوانخفاض التنمية االجتماعية واالقتصادية والم

 
، على سبيل المثال نية التحتية المقاومة للمناخوالبالبلدان ذات المؤسسات القوية وفي المقابل، فإن 

ا خسائر بشرية أقل. وينطبق الشيء نفسه عموم فقد شهدت، ة للحرارة أو أنظمة الري الفعالةالمباني المقاوم
، مثل دول مجلس االجتماعية واالقتصادية والبشريةمستويات أعلى من التنمية  الدول العربية التي لديهاعلى 

 ي.التعاون الخليج
 

ال مفر  ا، يبدو أن الضغوط المناخية أمر عالمية للحد من انبعاثات الكربون على الرغم من الجهود الو 
إلى معدالت  في معظم دول المنطقة الصيف في الحرارة درجاتمتوسط  ترتفع، قد 2050بحلول عام و منه. 

 قياسية. 
 

المناخ والضغوط المناخية الرئيسية الثالثة منذ التسعينيات، تشعر الدول العربية بالفعل بأعباء تغير و 
درجة مئوية،  0.7درجة مئوية، أي ضعف الزيادة العالمية البالغة  1.5المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة بمقدار 

وتقلب وانخفاض هطول األمطار، وحدوث كوارث مناخية من الجفاف والفيضانات أكثر مما كانت عليه في 
 الماضي.

 



دولة عربية تقديرات التكلفة الحتياجاتها المالية لتنفيذ مساهمات  11اتفاقية باريس، قدمت  وفقا اللتزامات
محددة، وهي مصر والعراق واألردن والمغرب وتونس والقمر وجيبوتي والسودان والصومال وفلسطين وموريتانيا. 

 .203015مليار $ حتى  570وتبلغ احتياجات دعم تمويل المناخ لمجموع هذه الدول 
 

 تقديرات احتياجات تمويل أنشطة المناخ في المنطقة العربية )مليار $(

 
 

، وبدأ عدد من الدول العربية تدرك معظم البلدان اآلن أن التكيف مع المناخ يمثل أولوية ملحةو 
ظل  األولوية للتدابير التي تكون مفيدة للغاية في أن تكون يجب و مواجهة تحديات المناخ. بإجراءات فعالة ل

وعلى سبيل المثال،  بناء القدرة على التكيف مع تحديات المناخ في المستقبل.لو ، ميع سيناريوهات تغير المناخج
القدرة على خاصة بالمغرب أن االستثمار في البنية التحتية للمياه من شأنه أن يحسن تشير دراسة محاكاة 

يحد من ارتفاع الدين %، وأن 60الناتج المحلي اإلجمالي بنحو  يقلل من خسائرأن ، و الصمود في وجه الجفاف
، لتي عانت من خسائر فادحة تاريخيا، والدخل والهشة والمتأثرة بالصراعاتبالنسبة للبلدان المنخفضة او  .16العام

 ، مع تحسين قدرة المؤسسات على معالجة تغيرتعزيز التأهب للكوارث فيينبغي أن تكون األولوية العاجلة ف
ب تكثيف جهود سيتطلوبالنسبة لجميع دول المنطقة،  المناخ وقدرة المجتمعات على االستجابة للصدمات.

إلى دعم دولي ا تحتاج أيضومعظم الدول العربية  .واسع النطاق التكيف إنفاقا إضافيا كبيرا، وبالتالي تمويال
على  القدرةبرة والتكنولوجيا لتطوير نقل الخ متطلبات عن شروط ميسرة، فضالمنح أو أكبر لتمويل التكيف ب

في مصر فرصة لتوسيع نطاق  2022وتوفر قمة المناخ التي عقدت في نوفمبر  التكيف مع تغير المناخ.
 مساهمات المجتمع الدولي في تمويل المناخ ودعم التكيف في االقتصادات العربية متوسطة ومتدنية الدخل.



 
ا جنب السير به، وينبغي للمنطقة العربيةلمناخ أمر بالغ األهمية إن تعزيز القدرة على التكيف مع تغير ا

لخلق وظائف مستدامة  افرص فالبلدان التي تتكيف ستمتلكإلى جنب مع جهود التخفيف واالنتقال العالمية. 
 .وانعكاسات الحرب الدائرة في أوكرانيا 19-تداعيات جائحة كوفيداالنتعاش االقتصادي والصمود بعد  ولدعم

 
، ولكن التحديات الخاصة به من ألن كل بلد يواجه مجموعة جميع الدول العربيةال يوجد حل واحد يناسب و 

 ، وأهمها:تنطبق بعض المبادئ المشتركة على المنطقة بأكملها
 

 إدراج سياسات التكيف في صلب جميع االستراتيجيات االقتصادية الوطنية.  -
 المناخ.تحديد االستجابات الصحيحة لمواجهة مخاطر  -
 المرنة والمقاومة للتغير المناخي.تعزيز االستثمار في البنية التحتية  -
 مع التغير المناخي.تشجيع دور أكبر للقطاع الخاص في التكيف  -
 .التي تعاني من تغير المناخ والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعم الشركات -
 تعزيز الحماية االجتماعية لألسر الضعيفة. -
 

 من التوصيات لمواجهة التغير المناخي:وفي ما يلي عدد 
 
 وضع سياسات وإجراءات لخفض انبعاثات الكربون وفرض ضرائب على االنبعاثات. -
 الحد من استخدام البالستيك واالستعاضة عنه بالمنتجات التي يمكن إعادة تدويرها. -
 االستثمار في الطاقة المتجددة. -
 اقتصاد في استهالك المياه والحد من الهدر. -
 خدام األساليب الزراعية المراعية للبيئة والمقننة للمياه.است -
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 التحول الرقمي في العالم العربي – رابعا
 
 رقميةالفجوة ال .أ

 
نما عدد مستخدمي اإلنترنت في البلدان العربية بمعدالت مرتفعة خالل العقدين الماضيين، فبلغ نحو 

بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في ، بينما % من عدد السكان64، أي ما يقارب 2020مليونا بنهاية عام  275
 % من عدد السكان آنذاك. 1ماليين أي أكثر بقليل من  3نحو  2000البلدان العربية عام 

 
ي بلدان مجلس لكن الفجوة الرقمية بين البلدان العربية اتسعت بشكل كبير، فانتشار استخدام اإلنترنت ف

% اعتمادًا على أرقام تضمنها تقرير أممي 98.2% من عدد السكان )100التعاون الخليجي كاد يصل إلى 
وتونس والمغرب والجزائر( ( وسجلت مجموعة دول المغرب العربي )ليبيا 2022عن الحكومات اإللكترونية لعام 

%، وسجلت بلدان المشرق العربي )سوريا والعراق ولبنان واألردن وفلسطين 69لإلنترنت بلغ نحو  انتشارا
% من السكان، 28.4أما نسبة انتشار اإلنترنت بالسودان فكانت منخفضة، إذ بلغت . %65ومصر( نحو 

 .%26.7وفي اليمن نحو 
 

مؤشرات تكنولوجيا المعلومات لم يقتصر اتساع الفجوة الرقمية على استخدام اإلنترنت، فمعظم و 
والخدمات الحكومية الرقمية والذكاء االصطناعي تضع بلدان التعاون الخليجي في مقدمة الدول العربية من 

 .حيث التطور بهذه المجاالت
 

  يصنف مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء االصطناعي، الذي تصدره مؤسسة أكسفورد إنسايتسو 
(Oxford Insights)  الصطناعي في ول العالم حسب مدى استعداد حكوماتها الستخدام الذكاء ا، دسنويا

 .ركائز: الحكومة، قطاع التكنولوجيا، البيانات والبنية التحتية 3عبر  مؤشرا 42على  ءالخدمات العامة، بنا
رات في طليعة البلدان العربية، فاحتلت اإلما 2021وبحسب هذا المؤشر، جاءت بلدان التعاون الخليجي عام 

، ثم البحرين 49، ثم عمان بالمرتبة 34، ثم السعودية بالمرتبة 26عالميًا تلتها قطر بالمرتبة  19المرتبة 
 65أما باقي البلدان العربية فجاءت بعد ذلك، فاحتلت مصر المرتبة  .63، وأخيرًا الكويت بالمرتبة 55بالمرتبة 

 99، والجزائر المرتبة 94، ولبنان المرتبة 84تبة ، والمغرب المر 80، واألردن المرتبة 77وتونس المرتبة 
 .104والعراق المرتبة 



 
بين الدول العربية في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء  كبيرالتباين مدى ال ويبين الشكل التالي

 .االصطناعي
 

 
Oxford Insights, Government AI Readiness Index, 2022 

 
النفطية الحالية إلى زيادة الفجوة الرقمية بين بلدان مجلس التعاون وباقي ومن المتوقع أن تؤدي الفورة 

تريليون دوالر  1.3البلدان العربية؛ فوفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي سيزيد دخل بلدان الخليج العربي بمقدار 
ي الوقت الذي يتوقع فيه قبل ارتفاع أسعار النفط. هذا ف القادمة، مقارنة بما كان متوقعا خالل السنوات األربع

 .استمرار معاناة باقي البلدان العربية من مشاكل اقتصادية مزمنة
 
 نقاط ضعف .ب
 

رغم أن المؤشرات العالمية التي تقيس تقدم البلدان التكنولوجي والمعرفي واالبداعي، تظهر بلدان الخليج 
هذه البلدان مقارنة ببلدان العالم  العربي في مقدمة البلدان العربية، لكنها تشير أيضا إلى وجود ضعف في

فمراتب بلدان الخليج العربي ال تزال متواضعة في العديد من المؤشرات الدولية، كمؤشر االبتكار  .المتقدم



بحسب أحدث تقرير صدر عام و  (.WIPO) العالمي الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو
، ثم الكويت 52، ثم قطر بالمرتبة 51، تلتها السعودية بالمرتبة عالميا 31حتلت اإلمارات المرتبة ، ا2022

 7يقيس هذا المؤشر االبتكار عبر و  .79، فسلطنة عمان في المرتبة 72، فالبحرين بالمرتبة 62في المرتبة 
فئات رئيسية، هي: المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور األعمال، 

 5-3ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات اإلبداعية. يتم دعم كل فئة من الفئات الرئيسية من خالل 
 .مؤشرا 84امال من ش مؤشرات أخرى، مما يشكل إطارا

 
 بحسب مكونات المؤشر 2022مراتب الدول العربية في مؤشر اإلبداع العالمي، 

 
WIPO, Global Innovation Index 2022 

 
 معالجة نقاط الضعف .ج
 

التوليد،  –التوطين  –بحلقاته الثالث: التقليد  البلدان العربيةالمطلوب تعزيز نظام االبتكار الوطني في 
بإنشاء روابط وثيقة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، تعمل من خالل عالقاتها وأنشطتها على إيجاد 

ويتطلب هذا جذب المواهب واالحتفاظ  .واستيراد وتوطين وتعديل وإنتاج تقنيات جديدة وتعزيز الصناعات الوطنية
 يسه مؤشر تنافسية المواهب العالمي الذي يصدره المعهد األوروبي إلدارة األعمال، إنسيادبها، وهذا ما يق
(INSEAD) 38، تلتها قطر بالمرتبة 25، احتلت اإلمارات المرتبة 2022أحدث مؤشر صدر عام  . فوفق ،

 .43ثم السعودية بالمرتبة 
 
 

ي والبحوثالمؤسساتعالمياالمراتب بحسب: اإلنتاج اإلبداعيمخرجات المعرفة والتكنولوجياتطور األعمالتطور األسواقالبن  التحتيةرأس المال البشر

31617723265945اإلمارات

5150305322536566السعودية

5225562947736959قطر

62865536731016860الكويت

6785838974946444المغرب

7227783275937398البحرين

73924585981165361تونس

78457610052757678األردن

7957405671979480عمان

891119793861037984مرص

1159982102125120118109الجزائر

1281321241208712712495اليمن

12983112127129111132130موريتانيا

13112793124128132125129العراق



 مراتب الدول العربية في مؤشر تنافسية المواهب العالمية
 25 اإلمارات

 38 قطر
 43 السعودية

 60 عمان
 61 الكويت
 72 األردن
 84 لبنان
 86 مصر
 91 تونس

 96 المغرب
 104 الجزائر

 125 موريتانيا
THE GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS INDEX 2022 

 
 الرسائل األساسية  - خامسا

 
الملح على الدول العربية أن تعزز تعاونها من  العالمي، االقتصاد بها يمر التي الظروف ضوء يف

تحرير و  التحول الرقمي لتحقيق المزيد من التعاضد والتكامل االقتصادي واالجتماعي العربي، بالتركيز على
انتقال السلع وإزالة المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتوفير حرية انتقال األفراد بين 

وحرية انتقال وتجارة الخدمات بين الدول  ة، وحرية انتقال رؤوس األموال وتسهيل التحويالت المالية،الدول العربي
 العربية.

 
 عربية، بحرية وخطوط محورية موانئ خالل من عربية وامداد قيمة سالسل إنشاء على العملكما يتعين 

 وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص .عربية سلعية بورصة وإنشاء الوسائط المتعدد النقل ودعم لوجستية ومراكز
 وللحد الخدمات في الكفاءة لتحقيق االداري  االصالح بتعزيز، وااللتزام وفي ريادة األعمال المستدامة في التنمية

 .األعمال ممارسة في والشفافية العدالة وتحقيق الفساد من
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