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نظرة عامة على اقتصادات الدول العربیة
 2019خالل عام 

تحلیالً للتطورات االقتصادیة التي شھدتھا الدول العربیة  2020یتناول التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام  
حیث  ویبدأ باستعراض مختصر ألداء االقتصاد العالمي، ثم ینتقل إلى االقتصادات العربیة  .2019خالل عام  

النفط والطاقة. واألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة  یتطرق إلى  
العامة المالیة  تطورات  ذلك  بعد  التقریر  ووالتطوراتویستعرض  والمصرفیة  المال تطوراتالنقدیة  أسواق 

وأسعار  الخارجي  العام  والدین  المدفوعات  البینیة وموازین  والتجارة  الخارجیة  التجارة  إلى  ینتقل  ثم  العربیة، 
وبعد  ،"االقتصاد الرقمي ودعم دوره في التنمیة العربیة"الصرف. وكمحور لھذا العام یتناول التقریر موضوع  

للعون اإلنمائي العربي والدوليذلك یقدم التقریر . وفي إطار إبراز أھمیة التعاون االقتصادي العربي  عرضاً 
ودوره في تحقیق  شؤون البیئةفي مجالالعربيالتعاون  "عنالمشترك، یتناول تقریر ھذا العام أیضاً فصالً  

الفلسطیني. ، ویختتم التقریر بفصل یستعرض أوضاع االقتصاد " التنمیة المستدامة

تمثلت في انتشار جائحة 2020زمةً غیر مسبوقة خالل عام  أتجدر اإلشارة إلى أن العالم قد شھد وضعاً استثنائیاً و
اقتصادیة واسعة النطاق ومتعددة األبعاد.  ولما كان التقریر   فیروس كورونا الُمستجد والتي كان لھا تداعیات 

ً ذل وكعادتھ منذ صدوره من یتناو2020االقتصادي العربي الموحد لعام   ، التطورات االقتصادیة لعام  أربعین عاما
من .سابق، كان من الصعب التطرق بالمزید من التفصیل إلى ھذه الجائحة وتداعیاتھا رغم أھمیة وعمق تأثیرھا

بما كان شاركة في إعداد التقریر التطرق إلى االنعكاسات االقتصادیة لھذه الجائحة حسارتأت المؤسسات المُ ،ثم
ذلك ممكناً في فصول التقریر المختلفة على أن یتم التطرق بعمق إلى ھذه الجائحة وانعكاساتھا على االقتصادات  

.2021لعام العربیة في اإلصدار الواحد واألربعین من ھذا التقریر

أداء االقتصاد العالمي 
على رأسھا أثرت سلباً على معدل نموه، جاء  التي  عدداً من التحدیات    2019عام  خالل  واجھ االقتصاد العالمي  

تأثر  الكلي  الطلب  مستویات  تباطؤ   في العدید من المناطق االقتصادیة ذات الوزن النسبي المرتفع، فضالً عن 
العالمیة   األمریكیة والصیسالسل اإلمداد  المتحدة  الوالیات  بین  ما  التجاریة  التوترات  بما أسفر عن  ن  في ظل 

تراجع معدل نمو االستثمارات إلى  حالة الترقب وعدم الیقین  كما أدت.معدل نمو التجارة العالمیةتراجع كبیر في
اإلجراءات الحمائیة المتبادلة بین الدولتین.  في االقتصادات الكبرى السیما في قطاعات اإلنتاج السلعي المتأثرة ب

سبق، ما  على  غمأ ساھم  عالوةً  موقف خروج  یضاً  العوامل  بریطانیاوض  عن  فضالً  األوروبي  االتحاد  من 
. االقتصاد العالميفي تراجع معدل نمو بعض االقتصادات األوروبیة الھیكلیة التي تعاني منھا 

التحدیات  تلك  النمو  ،لمواجھة  عجلة  لدفع  ونقدیة  ومالیة  اقتصادیة  إجراءات  كبرى  اقتصادات  عدة  اتخذت 
، حكومیةالستثمارات  المزید من االالطلب المحلي من خالل ضخ  جانب  ا ھو متعلق بتعزیز  االقتصادي، منھا م

عن   سیاساتفضالً  توسعیة  تبني  والتشغیلنقدیة  الناتج  التي  لدعم  كتلك  االحتیاطيتبناھا،  الفیدرالي  مجلس 
.األمریكي، حیث قام بثالث تخفیضات في أسعار الفائدة لتحفیز النشاط االقتصادي، وتعزیز االستھالك المحلي

في المائة  3.6، مقابل 2019في المائة عام 2.9لیصل إلى معدل نمو االقتصاد العالميانخفض ،في ضوء ذلك 
لیبلغ نحو 2019خالل عام  دول المجموعة  دل نمو. على مستوى االقتصادات المتقدمة، تراجع مع2018عام  
السوق الناشئة، فرغم تحقیق  . بالنسبة للدول النامیة واقتصادات 2018في المائة عام 2.2في المائة، مقابل  1.7
في المائة  4.5في المائة مقابل  3.7المتقدمة، حیث بلغ  الدولھما حققتالمجموعة ُمعدل نمو یتجاوز ضعف  دول
على مدى األعوام العشرة السابقة.تسجلھ دول المجموعةأقل معدل نمو ذلك المعدل یمثل إال أن ، 2018عام 
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المتعلقة   التطورات  التضخم فیما یخص  فقد شھد عام  بمعدل  الدول  2019،  في  التضخم  في معدالت  تراجعاً   ،
ورة أساسیة إلى تراجع معدل  . یُعزى ذلك بص2018في المائة عام  2في المائة مقابل  1.4المتقدمة، لیصل إلى  

التضخم في الدول المتقدمة خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة، ومنطقة الیورو، وعدم قدرتھا على تحقیق التضخم  
في المائة. شجع التراجع في معدل التضخم العدید من الدول المتقدمة على تبني سیاسات  2المستھدف عند مستوى  

تخفیضات متتالیة في أسعار الفائدة لتنشیط الطلب المحلي. بالنسبة لمعدل التضخم  نقدیة تیسیریھ، من خالل إجراء 
في  5، لیبلغ  2019في مجموعة الدول النامیة واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد سجل ارتفاعاً خالل عام  

ً 2018في المائة عام  4.8المائة، مقابل   ع الغذائیة التي تمثل وزناً  لالرتفاع النسبي في أسعار السل، وذلك انعكاسا
نسبیاً كبیراً في السلة االستھالكیة بتلك الدول.  

معدل نمو التجارة  من جانب آخر، انعكس تراجع ُمعدل نمو االقتصاد العالمي واإلجراءات الحمائیة التجاریة على  
بذلك عام  عد  یُ ل .  2018في المائة عام  3.8في المائة، مقابل  0.9نحو  الذي تراجع إلى2019خالل عام  الدولیة
حیث  العالمي  الناتج  معدل نمو  التي ینخفض فیھا معدل نمو التجارة الدولیة إلى ما دون  من األعوام القالئل  2019

نحو ضعف معدل نمو التجارة العالمیة.بلغ معدل نمو االقتصاد العالمي 

إجمالي الدین العام الخارجي القائم في  ارتفاع، ساھمت التطورات الدولیة في  الخارجیةبالمدیونیة  فیما یتعلق  
مقابل حوالي    2019ملیار دوالر عام    10,600ذمـة الـدول النامیـة واقتصـــادات الســوق الناشئــة لیبـلـغ نحو  

.  2018ملیار دوالر عام  10,127

، إال أن أوضاع 2019نخفاض أسعار الفائدة األمریكیة عام  فرغم ا،أسعار صرف العمالت الرئیسة على صعید  
الیورو الیقین بشأن خروج  ،اقتصاد منطقة  قیمةمن االتحاد األوروبي،  بریطانیاوحالة عدم  ارتفاع  إلى  أدت 

لین الیاباني للعام الثالث على  الدوالر مقابل ا استقرت قیمةالدوالر مقابل الجنیھ االسترلیني والیورو، في حین  
التوالي. 

بین أكبر قوتین ما  لتطورات االقتصادیة العالمیة على اقتصادات الدول العربیة، فالتوترات التجاریة  ا انعكست
والتطورات الجیوسیاسیة انعكست سلباً على مستویات الطلب العالمي واألسعار العالمیة ،في العالماقتصادیتین 

إلى تباطؤ معدل نمو االقتصادات العربیة خالل عام  ،خرى إضافة إلى عدد من العوامل األ،للنفط وھو ما أدى
2019 .

أداء االقتصادات العربیة 

یةتطورات االقتصادال
كنتیجة لتباطؤ مستویات الطلب الخارجي، وانخفاض  تراجع معدل النمو في المنطقة العربیة  2019شھد عام  

استمرار تأثیر  ، عالوة على  الدول العربیة باتفاق "أوبك +" األسعار العالمیة للنفط وكمیات انتاجھ في ظل التزام  
، في حین خفف من حدة تباطؤ معدل النمو نجاح  في عدد من الدول العربیةالمواتیة للنمواألوضاع الداخلیة غیر  

بعض   في  المطبقة  االقتصادیة  للنفطاإلصالحات  المستوردة  العربیة  مستویات  الدول  دفع  في  ساھمت  والتي 
. ار والصادرات في ھذه الدولاالستثم

2019ملیار دوالر عام  2744في الدول العربیة كمجموعة حوالي  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة بلغ
تراجع متوسط. نتیجة لذلك  2018في المائة عام    7.9في المائة بالمقارنة مع    1.5مسجالً معدل نمو قُدر بحوالي  

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  المائة0.6بنحو  نصیب  إلى حوالي  6707من حوالي  لینخفض  في  دوالر 
. دوالر6669

في الدول العربیة  ثابتةمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال، تراجع  المذكورة تأثیر األوضاع  نتیجة ل
تراجع معدل  جاء ذلك كنتیجة ل .  2019في المائة في عام    1.5إلى حوالي    2018في المائة عام    2.2من حوالي  
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للنفط من حوالي   الرئيسة  المصدرة  العربية  الدول  الحقيقي في مجموعة  المائة عام    1.9النمو  إلى    2018في 
دول مجلس التعاون  مو الناتج في هذه المجموعة أكثر حدة في  كان تراجع ن  .2019في المائة عام    0.9حوالي  

في    0.3إلى حوالي    2018في المائة عام    2.0من حوالي  ، حيث انخفض ُمعدل نمو الناتج  لدول الخليج العربية
الحقيقي  في حين  .  2019المائة عام   النمو  العربية األخرى ذات االقتصادات  في  استقر معدل  الدول  مجموعة 

  في المائة. 3.0 والبالغ حوالي عند نفس المستوى المسجل العام السابقاألكثر تنوعاً 

لعدة عوامل مشتركة وأُخرى خاصة بكل دولة. من  نتيجة  في معظم الدول العربية    الضغوط التضخميةتراجعت  
فاض األسعار العالمية للمواد األولية، وتالشي تأثير السياسات التي  بين العوامل المشتركة في عدد من الدول انخ

االستهالك على  ضرائب  وفرض  االستهالكية  السلع  على  الدعم  لتخفيض  الدول  من  عدد  عن ،  نفذتها  فضالً 
  . مجلس التعاون لدول الخليج العربيةانخفاض اإليجارات وتكاليف السكن في عدد من دول  

لظهر  يُ  القطاعي  اإلجماليالهيكل  المحلي  االستخراجية    لناتج  الصناعات  المحلي في  انخفاض مساهمة  الناتج 
يعود  . و2018ام  في المائة ع  27بالمقارنة مع    في المائة  25بلغ حوالي  لت  2019للدول العربية عام    اإلجمالي
واتفاق دول منظمة أوبك مع بعض الدول المصدرة  إلى انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية    سبب ذلك

للنفط من خارج المنظمة فيما يُعرف بدول (أوبك+) على تخفيض اإلنتاج النفطي، مما أدى إلى انخفاض حصة 
في الوقت    ،المحلي اإلجمالي  في المائة من الناتج  48.8حوالي في المائة إلى    50.5من  قطاعات اإلنتاج السلعي

  . نسب مساهمة قطاع الخدمات الذي ارتفعت فيه

الناتجوشهدت   على  اإلنفاق  عام    بنود  حصص    2019في  زادت  حيث  السابقة  السنة  مع  بالمقارنة  تغيرات 
  .  بحوالي ثالث نقاط مئوية حصة فجوة الموارد تضواالستثمار وانخفوالحكومي االستهالك العائلي 

    االجتماعيةتطورات ال

في المائة من عدد السكان في الدول العربية    40، تفيد آخر بيانات متوفرة أن حوالي بمستويات الفقرفيما يتعلق  
دوالر أمريكي في اليوم باستخدام الدوالر المعادل للقوى   2.75  المقدر بحواليالدولي   يعيشون تحت خط الفقر

  الشرائية. 

حصائيات تراجعاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على إضافة إلى ذلك، فقد بينت بعض اإل
نون من الفقر الُمدقع  في المائة من الفقراء يعا  15الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية، حيث يقدر أن حوالي  

في المائة منهم يقطنون المناطق الريفية. كما يُشير دليل الفقر متعدد األبعاد إلى أن البعد التعليمي    83.4وأن نسبة  
يكمن   بيانات.  عنها  المتوفرة  العربية  البلدان  معظم  في  الدليل  في  يساهم  عامل  أكبر  الفرص هو  تكافؤ  عدم 

وراء انتشار الفقر في عدد من الدول العربية، ال سيما بين الحضر والريف مجتمع  االقتصادية بين مختلف أفراد ال
  وبين اإلناث والذكور.  

قطعت  الفترة    عموماً،  خالل  العربية  حثيثة2018-2010(الدول  خطى  مؤشراتها    )  تحسين  طريق  في  على 
مساواة بين الجنسين ومكافحة  الرعاية الصحية وتعزيز التوسيع  تعميم التعلم وك  التنموية المحورية  مجاالتال

ً  ذلكيتضح و ،المدقع الفقر   .  لمؤشراتلتلك ا المنتظموالتطور اإليجابي  من خالل  جليا

معدالت النمو  ارتفاع    من بينها  جوهريةزالت غالبية الدول العربية تواجه تحديات    التطور اإليجابي، ال  ارغم هذ
. تتركز البطالة خاصة  2019في المائة من قوة العمل العربية في عام    15.9التي بلغت حوالي    البطالةوالسكاني  

وفقاً لدليل التنمية    نقطة  0.703وقد بلغ متوسط دليل التنمية البشرية للدول العربية حوالي  بين الشباب المتعلمين،  
 ة  ــوهو ما يُصنف الدول العربية في فئة التنمي .9201الذي أعده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  ،)1(البشرية

 
 . 2019تقرير التنمية البشرية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  )1( 



ii

المتعلقة   التطورات  التضخم فیما یخص  فقد شھد عام  بمعدل  الدول  2019،  في  التضخم  في معدالت  تراجعاً   ،
ورة أساسیة إلى تراجع معدل  . یُعزى ذلك بص2018في المائة عام  2في المائة مقابل  1.4المتقدمة، لیصل إلى  

التضخم في الدول المتقدمة خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة، ومنطقة الیورو، وعدم قدرتھا على تحقیق التضخم  
في المائة. شجع التراجع في معدل التضخم العدید من الدول المتقدمة على تبني سیاسات  2المستھدف عند مستوى  

تخفیضات متتالیة في أسعار الفائدة لتنشیط الطلب المحلي. بالنسبة لمعدل التضخم  نقدیة تیسیریھ، من خالل إجراء 
في  5، لیبلغ  2019في مجموعة الدول النامیة واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد سجل ارتفاعاً خالل عام  

ً 2018في المائة عام  4.8المائة، مقابل   ع الغذائیة التي تمثل وزناً  لالرتفاع النسبي في أسعار السل، وذلك انعكاسا
نسبیاً كبیراً في السلة االستھالكیة بتلك الدول.  

معدل نمو التجارة  من جانب آخر، انعكس تراجع ُمعدل نمو االقتصاد العالمي واإلجراءات الحمائیة التجاریة على  
بذلك عام  عد  یُ ل .  2018في المائة عام  3.8في المائة، مقابل  0.9نحو  الذي تراجع إلى2019خالل عام  الدولیة
حیث  العالمي  الناتج  معدل نمو  التي ینخفض فیھا معدل نمو التجارة الدولیة إلى ما دون  من األعوام القالئل  2019

نحو ضعف معدل نمو التجارة العالمیة.بلغ معدل نمو االقتصاد العالمي 

إجمالي الدین العام الخارجي القائم في  ارتفاع، ساھمت التطورات الدولیة في  الخارجیةبالمدیونیة  فیما یتعلق  
مقابل حوالي    2019ملیار دوالر عام    10,600ذمـة الـدول النامیـة واقتصـــادات الســوق الناشئــة لیبـلـغ نحو  

.  2018ملیار دوالر عام  10,127

، إال أن أوضاع 2019نخفاض أسعار الفائدة األمریكیة عام  فرغم ا،أسعار صرف العمالت الرئیسة على صعید  
الیورو الیقین بشأن خروج  ،اقتصاد منطقة  قیمةمن االتحاد األوروبي،  بریطانیاوحالة عدم  ارتفاع  إلى  أدت 

لین الیاباني للعام الثالث على  الدوالر مقابل ا استقرت قیمةالدوالر مقابل الجنیھ االسترلیني والیورو، في حین  
التوالي. 

بین أكبر قوتین ما  لتطورات االقتصادیة العالمیة على اقتصادات الدول العربیة، فالتوترات التجاریة  ا انعكست
والتطورات الجیوسیاسیة انعكست سلباً على مستویات الطلب العالمي واألسعار العالمیة ،في العالماقتصادیتین 

إلى تباطؤ معدل نمو االقتصادات العربیة خالل عام  ،خرى إضافة إلى عدد من العوامل األ،للنفط وھو ما أدى
2019 .

أداء االقتصادات العربیة 

یةتطورات االقتصادال
كنتیجة لتباطؤ مستویات الطلب الخارجي، وانخفاض  تراجع معدل النمو في المنطقة العربیة  2019شھد عام  

استمرار تأثیر  ، عالوة على  الدول العربیة باتفاق "أوبك +" األسعار العالمیة للنفط وكمیات انتاجھ في ظل التزام  
، في حین خفف من حدة تباطؤ معدل النمو نجاح  في عدد من الدول العربیةالمواتیة للنمواألوضاع الداخلیة غیر  

بعض   في  المطبقة  االقتصادیة  للنفطاإلصالحات  المستوردة  العربیة  مستویات  الدول  دفع  في  ساھمت  والتي 
. ار والصادرات في ھذه الدولاالستثم

2019ملیار دوالر عام  2744في الدول العربیة كمجموعة حوالي  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة بلغ
تراجع متوسط. نتیجة لذلك  2018في المائة عام    7.9في المائة بالمقارنة مع    1.5مسجالً معدل نمو قُدر بحوالي  

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  المائة0.6بنحو  نصیب  إلى حوالي  6707من حوالي  لینخفض  في  دوالر 
. دوالر6669

في الدول العربیة  ثابتةمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال، تراجع  المذكورة تأثیر األوضاع  نتیجة ل
تراجع معدل  جاء ذلك كنتیجة ل .  2019في المائة في عام    1.5إلى حوالي    2018في المائة عام    2.2من حوالي  
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للنفط من حوالي   الرئيسة  المصدرة  العربية  الدول  الحقيقي في مجموعة  المائة عام    1.9النمو  إلى    2018في 
دول مجلس التعاون  مو الناتج في هذه المجموعة أكثر حدة في  كان تراجع ن  .2019في المائة عام    0.9حوالي  

في    0.3إلى حوالي    2018في المائة عام    2.0من حوالي  ، حيث انخفض ُمعدل نمو الناتج  لدول الخليج العربية
الحقيقي  في حين  .  2019المائة عام   النمو  العربية األخرى ذات االقتصادات  في  استقر معدل  الدول  مجموعة 

  في المائة. 3.0 والبالغ حوالي عند نفس المستوى المسجل العام السابقاألكثر تنوعاً 

لعدة عوامل مشتركة وأُخرى خاصة بكل دولة. من  نتيجة  في معظم الدول العربية    الضغوط التضخميةتراجعت  
فاض األسعار العالمية للمواد األولية، وتالشي تأثير السياسات التي  بين العوامل المشتركة في عدد من الدول انخ

االستهالك على  ضرائب  وفرض  االستهالكية  السلع  على  الدعم  لتخفيض  الدول  من  عدد  عن ،  نفذتها  فضالً 
  . مجلس التعاون لدول الخليج العربيةانخفاض اإليجارات وتكاليف السكن في عدد من دول  

لظهر  يُ  القطاعي  اإلجماليالهيكل  المحلي  االستخراجية    لناتج  الصناعات  المحلي في  انخفاض مساهمة  الناتج 
يعود  . و2018ام  في المائة ع  27بالمقارنة مع    في المائة  25بلغ حوالي  لت  2019للدول العربية عام    اإلجمالي
واتفاق دول منظمة أوبك مع بعض الدول المصدرة  إلى انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية    سبب ذلك

للنفط من خارج المنظمة فيما يُعرف بدول (أوبك+) على تخفيض اإلنتاج النفطي، مما أدى إلى انخفاض حصة 
في الوقت    ،المحلي اإلجمالي  في المائة من الناتج  48.8حوالي في المائة إلى    50.5من  قطاعات اإلنتاج السلعي

  . نسب مساهمة قطاع الخدمات الذي ارتفعت فيه

الناتجوشهدت   على  اإلنفاق  عام    بنود  حصص    2019في  زادت  حيث  السابقة  السنة  مع  بالمقارنة  تغيرات 
  .  بحوالي ثالث نقاط مئوية حصة فجوة الموارد تضواالستثمار وانخفوالحكومي االستهالك العائلي 

    االجتماعيةتطورات ال

في المائة من عدد السكان في الدول العربية    40، تفيد آخر بيانات متوفرة أن حوالي بمستويات الفقرفيما يتعلق  
دوالر أمريكي في اليوم باستخدام الدوالر المعادل للقوى   2.75  المقدر بحواليالدولي   يعيشون تحت خط الفقر

  الشرائية. 

حصائيات تراجعاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على إضافة إلى ذلك، فقد بينت بعض اإل
نون من الفقر الُمدقع  في المائة من الفقراء يعا  15الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية، حيث يقدر أن حوالي  

في المائة منهم يقطنون المناطق الريفية. كما يُشير دليل الفقر متعدد األبعاد إلى أن البعد التعليمي    83.4وأن نسبة  
يكمن   بيانات.  عنها  المتوفرة  العربية  البلدان  معظم  في  الدليل  في  يساهم  عامل  أكبر  الفرص هو  تكافؤ  عدم 

وراء انتشار الفقر في عدد من الدول العربية، ال سيما بين الحضر والريف مجتمع  االقتصادية بين مختلف أفراد ال
  وبين اإلناث والذكور.  

قطعت  الفترة    عموماً،  خالل  العربية  حثيثة2018-2010(الدول  خطى  مؤشراتها    )  تحسين  طريق  في  على 
مساواة بين الجنسين ومكافحة  الرعاية الصحية وتعزيز التوسيع  تعميم التعلم وك  التنموية المحورية  مجاالتال

ً  ذلكيتضح و ،المدقع الفقر   .  لمؤشراتلتلك ا المنتظموالتطور اإليجابي  من خالل  جليا

معدالت النمو  ارتفاع    من بينها  جوهريةزالت غالبية الدول العربية تواجه تحديات    التطور اإليجابي، ال  ارغم هذ
. تتركز البطالة خاصة  2019في المائة من قوة العمل العربية في عام    15.9التي بلغت حوالي    البطالةوالسكاني  

وفقاً لدليل التنمية    نقطة  0.703وقد بلغ متوسط دليل التنمية البشرية للدول العربية حوالي  بين الشباب المتعلمين،  
 ة  ــوهو ما يُصنف الدول العربية في فئة التنمي .9201الذي أعده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  ،)1(البشرية

 
 . 2019تقرير التنمية البشرية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  )1( 
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ذات التنمية البشرية المنخفضة    وهو ما يزيد على نظيره على مستوى الدول،  نقطة)  0.634(البشرية المتوسطة  
البالغ    (OECD)إال أنه يقل كثيراً عن مؤشر دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية    نقطة)،  0.507(   البالغ

0.895.  

  التطورات القطاعية

  الزراعة 

ً شكل القطاع الزراعي نشاطاً  يُ  االحتياجات    توفيرفي  في العديد من الدول العربية نظراً ألهميته    اقتصادياً مهما
المواد األولية كمدخالت في العديد من الصناعات التحويلية، كما أنه   االستهالكية الغذائية، ولمساهمته في توفير

ال بأس بها من إجمالي القوى العاملة في الدول العربية. بالرغم من األهمية النسبية للقطاع الزراعي    يستوعب نسبةً 
ً ما زال    هئداافي بعض الدول العربية وبصفة خاصة ذات الموارد الزراعية الغنية، إال أن   لتقلب    ضعيفا نظراً 

في المائة    80ألمطار التي تعتمد عليها حوالي  ناخية ومحدودية ااإلنتاج وعدم استقراره وارتباطه بالتقلبات المُ 
  مليون هكتار.   77.2من المساحة الزراعية اإلجمالية التي تقدر بحوالي  

 ، مسجلةً 2019مليار دوالر في عام    131إلى حوالي   قيمة الناتج الزراعي العربي باألسعار الجاريةارتفعت  
خالل   في المتوسط  نمو سنوي   معدل  الناتج الزراعي أي في المائة، بينما لم يحقق    5.7بذلك نمواً بلغت نسبته  

إلى التحسن الذي   2019الناتج الزراعي خالل عام    قيمة  . يرجع سبب النمو المتحقق في)2019  - 2010(الفترة  
والعراق والتي شكل    سورية ومصر الدول العربية الزراعية الرئيسة مثل    بعضحققه أداء النشاط الزراعي في  

الناتج    تراوحت نسبة نموو  ،2019المائة من إجمالي الناتج الزراعي العربي لعام    37.8ي  حوالناتجها الزراعي  
  في المائة. 26وحوالي  المائة  10.8حوالي  بين  هذه الدولفي  الزراعي

النباتي  زيادة اإلنتاج  في  والتوسع في استخدامات التقانات الحديثة  ،  2019أسهمت الظروف المناخية المواتية عام  
  2.8في المائة، واإلنتاج السمكي بنسبة    1.7في المائة، ونمو اإلنتاج الحيواني بجميع مكوناته بنسبة    4.4بنسبة  

ئة، في حين في الما  4.8حوالي    2019عام    مساهمة الزراعة في الناتج المحلي للدول العربيةوبلغت    في المائة.
  دوالراً.  318بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي حوالي  

  24.1مقابل  من إجمالي العمالة العربية  في المائة    17.8حوالي    2018عام  في    نسبة العاملين في الزراعةبلغت  
اعات  من القطاع الزراعي إلى القط   ةملا قوى العال، ويعود سبب هذا التراجع إلى هجرة  2010في المائة عام  

بلغ نصيب العامل الزراعي    ، فيمامراكز جذب ألبناء الريف لتحسين أوضاعهم المعيشيةصبحت أ التي  األخرى  
  دوالراً. 5074حوالي  2018من القيمة المضافة في القطاع الزراعي عام 

ئة عام  في الما  1.8، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة  التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية  فيما يخص
مليار دوالر، كما حافظت الواردات الزراعية على مستوى متقارب مع العام    29.8قيمتها حوالي  لتبلغ    2018

في المائة. يعود سبب ذلك إلى انخفاض الطلب    0.4مليار دوالر وبنسبة زيادة    92السابق حيث بلغت حوالي  
العربية، وانخفاض األسعار العالمية لبعض على بعض السلع الزراعية بسبب األحداث الداخلية في بعض الدول 

الزراعية.   المحصلة،  المنتجات  الزراعي عام  في  التجاري  الميزان  العجز في  مليار    62.2حوالي    2018بلغ 
   .دوالر

الزراعي  أدى   اإلنتاج  نمو  الغذائية   بقاء  إلىتواضع  قيمتها  عند مستويات مرتفعة  الفجوة  تراجع  بالرغم من   ،
  61.8مليار دوالر. شكلت مجموعة الحبوب حوالي    33.6حوالي  لتصل إلى    2018المائة في عام  في   3.2 بنسبة

السكر  في المائة و  9.9في المائة، واأللبان بنسبة    21.7بنسبة   اللحوميليها    ،في المائة من إجمالي قيمة الفجوة
في    3.9  بلغائية الرئيسة تراجعاً  في المائة. كما سجلت نسب االكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذ  9.3بنسبة  
في    0.5والبقوليات بنسبة    ،في المائة  4.8والسكر بنسبة    ،في المائة  1.7والقمح بنسبة    ،لحبوببالنسبة ل المائة  

األلبان   حافظت  منها،  ومنتجاتها  المائة.  االكتفاء  مستويات  االكتفاء    فيماعلى  نسبة  اللحوم    من الذاتي  ارتفعت 
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حققت بعض المجموعات السلعية    ،. بالمقابلفي المائة على التوالي  1.1في المائة و   2.2ة  ببنس  والشحوم  الزيوتو
 111.5في المائة و   101.2مستويات مرتفعة من االكتفاء الذاتي كاألسماك والفواكه والخضار إذ تراوحت بين  

  في المائة.

  الصناعة 
نمو االقتصاد    ؤتباطنتيجة    الطبيعي   النفط والغاز  بانخفاض الطلب على  2019داء الصناعة العربية في عام  أتأثر  

 ً سالبا االستخراجية  الصناعات  نمو  معدل  جاء  حيث  ً العالمي،  موجبا كان  فيما  التحويلية.   ،  للصناعات  بالنسبة 
عظمها كصناعات مواد البناء، والصناعات  وجاءت نتائج النشاط الصناعي في الصناعات التحويلية ايجابية في م 

  . سمدة، واألالنفط والبتروكيماوياتالغذائية، وصناعة االدوية، وصناعات تكرير 

والنسيج    ، المقابلفي   الغزل  مثل صناعات  الصناعات  بعض  عوامل    ؤاً تباط  وغيرهاشهدت  بتأثير  النمو  في 
  تلك الصناعات  تحديات واجهتالتي نتج عنها  الدول العربية  بعض  في  الداخلية  وضاع  و األأالمنافسة الخارجية  

ظهرت مؤشرات التنافسية الصناعية العالمية أ  كما  . بشكل عام  النشاط االقتصادي   انعكست علىو   بشكل خاص
بت العربية  التحويلية  الصناعات  من  عدد  األتمتع  في  ايجابية  العالمية.نافسية  المحصلة،    سواق  الناتج  بلغ  في 

  1009.9مليار دوالر مقارنة بحوالي   968حوالي    2019ام  عفي الدول العربية في    ،اإلجمالي لقطاع الصناعة
والغاز  سعار النفط  أانخفاض    إلى  يُعزى ذلكفي المائة،    4.1وبتراجع بلغ حوالي    2018في عام    مليار دوالر

  في األسواق العالمية.  الطبيعي

وبتراجع بلغ نحو    ،مليار دوالر  684.8حوالي    2019في عام    للصناعات االستخراجيةبلغت القيمة المضافة  
سواق العالمية حيث بلغ  سعار النفط والغاز في األأانخفاض    يُعزى ذلك إلى  ،2018  بالمقارنة مع عامبالمائة    6.1

كما  .  2018في عام    اً دوالر   69.8للبرميل مقابل    اً دوالر  64حوالي    2019ي عام  متوسط سعر برميل النفط ف
في عام    للصناعات التحويلية العربيةبلغت القيمة المضافة    ،في المقابل  .سعار الغاز الطبيعي المسالأ  تراجعت

بحوالي    283.2حوالي    2019 مقارنة  في عام    280.9مليار دوالر  في  أ  سجلتو  2018مليار دوالر  عالها 
 25بحوالي    2019في عام    الصناعات االستخراجيةساهمت    .وقطر  المغربو  اإلمارات،و  مصر،و السعودية،  

في المائة   10.3بحوالي    الصناعات التحويليةساهمت  في المقابل،    ، في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العربي
  . اليمن الناتج المحلي اإلجم 

في المائة من الناتج المحلي   35.3وبذلك بلغت مساهمة قطاع الصناعة بشقية االستخراجي والتحويلي حوالي  
وارتفعت    ،في المائة من فرص العمل المباشرة  17.7، ووفر حوالي  2019اإلجمالي للدول العربية في العام  

  . 2019الر في العام ألف دو 43.1العامل الصناعي العربي لتبلغ في المتوسط حوالي  إنتاجية

  النفط والطاقة 
بشكل ملحوظ بالعوامل الجيوسياسية والتحديات التي شهدها االقتصاد العالمي في    العالمية  النفط  أسواق  تأثرت

ً حيث    .2019عام   على خلفية  الطلب العالمي على النفط    النخفاض، انعكاساً  الربع األولخالل    شهدت تراجعا
الجديدة التباطؤ نشاط االقتصاد   التعديالت  اج بين دول  ـتفاق خفض اإلنتالعالمي، ذلك على الرغم من دخول 

ً أشهر  ستةلمدة  و  2019حيز التنفيذ بدًء من شهر يناير    (أوبك +)  ، فيما شهدت أسواق النفط العالمية انتعاشاً نسبيا
العام من  الثاني  الربع  االقتصالذي شهد    خالل  أداء  في  الهبوطي  الزخم  العالمياستقرار  اتفاق ،  اد  مع  تزامناً 

أسواق النفط خالل الربع   الواليات المتحدة األمريكية والصين على استئناف المفاوضات التجارية بينهما. تأثرت
، إلى جانب تباطؤ أداء االقتصاد العالمي، تزامناً مع تراجع نشاط العالمية بتزايد التوترات الجيوسياسية  الثالث  

بين    ، وتصاعد التوترات2008لى مستويات لم تشهدها منذ األزمة المالية العالمية في عام  الصناعات التحويلية إ
ما نتج عنها من فرض الصين لرسوم جمركية هي األولى من نوعها على  و ،  والصيناألمريكية  الواليات المتحدة  

ابي الناتج عن تمديد دول في المائة. حدت تلك التطورات من األثر اإليج  5وارداتها من النفط األمريكي بنسبة  
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ذات التنمية البشرية المنخفضة    وهو ما يزيد على نظيره على مستوى الدول،  نقطة)  0.634(البشرية المتوسطة  
البالغ    (OECD)إال أنه يقل كثيراً عن مؤشر دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية    نقطة)،  0.507(   البالغ

0.895.  

  التطورات القطاعية

  الزراعة 

ً شكل القطاع الزراعي نشاطاً  يُ  االحتياجات    توفيرفي  في العديد من الدول العربية نظراً ألهميته    اقتصادياً مهما
المواد األولية كمدخالت في العديد من الصناعات التحويلية، كما أنه   االستهالكية الغذائية، ولمساهمته في توفير

ال بأس بها من إجمالي القوى العاملة في الدول العربية. بالرغم من األهمية النسبية للقطاع الزراعي    يستوعب نسبةً 
ً ما زال    هئداافي بعض الدول العربية وبصفة خاصة ذات الموارد الزراعية الغنية، إال أن   لتقلب    ضعيفا نظراً 

في المائة    80ألمطار التي تعتمد عليها حوالي  ناخية ومحدودية ااإلنتاج وعدم استقراره وارتباطه بالتقلبات المُ 
  مليون هكتار.   77.2من المساحة الزراعية اإلجمالية التي تقدر بحوالي  

 ، مسجلةً 2019مليار دوالر في عام    131إلى حوالي   قيمة الناتج الزراعي العربي باألسعار الجاريةارتفعت  
خالل   في المتوسط  نمو سنوي   معدل  الناتج الزراعي أي في المائة، بينما لم يحقق    5.7بذلك نمواً بلغت نسبته  

إلى التحسن الذي   2019الناتج الزراعي خالل عام    قيمة  . يرجع سبب النمو المتحقق في)2019  - 2010(الفترة  
والعراق والتي شكل    سورية ومصر الدول العربية الزراعية الرئيسة مثل    بعضحققه أداء النشاط الزراعي في  

الناتج    تراوحت نسبة نموو  ،2019المائة من إجمالي الناتج الزراعي العربي لعام    37.8ي  حوالناتجها الزراعي  
  في المائة. 26وحوالي  المائة  10.8حوالي  بين  هذه الدولفي  الزراعي

النباتي  زيادة اإلنتاج  في  والتوسع في استخدامات التقانات الحديثة  ،  2019أسهمت الظروف المناخية المواتية عام  
  2.8في المائة، واإلنتاج السمكي بنسبة    1.7في المائة، ونمو اإلنتاج الحيواني بجميع مكوناته بنسبة    4.4بنسبة  

ئة، في حين في الما  4.8حوالي    2019عام    مساهمة الزراعة في الناتج المحلي للدول العربيةوبلغت    في المائة.
  دوالراً.  318بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي حوالي  

  24.1مقابل  من إجمالي العمالة العربية  في المائة    17.8حوالي    2018عام  في    نسبة العاملين في الزراعةبلغت  
اعات  من القطاع الزراعي إلى القط   ةملا قوى العال، ويعود سبب هذا التراجع إلى هجرة  2010في المائة عام  

بلغ نصيب العامل الزراعي    ، فيمامراكز جذب ألبناء الريف لتحسين أوضاعهم المعيشيةصبحت أ التي  األخرى  
  دوالراً. 5074حوالي  2018من القيمة المضافة في القطاع الزراعي عام 

ئة عام  في الما  1.8، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة  التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية  فيما يخص
مليار دوالر، كما حافظت الواردات الزراعية على مستوى متقارب مع العام    29.8قيمتها حوالي  لتبلغ    2018

في المائة. يعود سبب ذلك إلى انخفاض الطلب    0.4مليار دوالر وبنسبة زيادة    92السابق حيث بلغت حوالي  
العربية، وانخفاض األسعار العالمية لبعض على بعض السلع الزراعية بسبب األحداث الداخلية في بعض الدول 

الزراعية.   المحصلة،  المنتجات  الزراعي عام  في  التجاري  الميزان  العجز في  مليار    62.2حوالي    2018بلغ 
   .دوالر

الزراعي  أدى   اإلنتاج  نمو  الغذائية   بقاء  إلىتواضع  قيمتها  عند مستويات مرتفعة  الفجوة  تراجع  بالرغم من   ،
  61.8مليار دوالر. شكلت مجموعة الحبوب حوالي    33.6حوالي  لتصل إلى    2018المائة في عام  في   3.2 بنسبة

السكر  في المائة و  9.9في المائة، واأللبان بنسبة    21.7بنسبة   اللحوميليها    ،في المائة من إجمالي قيمة الفجوة
في    3.9  بلغائية الرئيسة تراجعاً  في المائة. كما سجلت نسب االكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذ  9.3بنسبة  
في    0.5والبقوليات بنسبة    ،في المائة  4.8والسكر بنسبة    ،في المائة  1.7والقمح بنسبة    ،لحبوببالنسبة ل المائة  

األلبان   حافظت  منها،  ومنتجاتها  المائة.  االكتفاء  مستويات  االكتفاء    فيماعلى  نسبة  اللحوم    من الذاتي  ارتفعت 
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حققت بعض المجموعات السلعية    ،. بالمقابلفي المائة على التوالي  1.1في المائة و   2.2ة  ببنس  والشحوم  الزيوتو
 111.5في المائة و   101.2مستويات مرتفعة من االكتفاء الذاتي كاألسماك والفواكه والخضار إذ تراوحت بين  

  في المائة.

  الصناعة 
نمو االقتصاد    ؤتباطنتيجة    الطبيعي   النفط والغاز  بانخفاض الطلب على  2019داء الصناعة العربية في عام  أتأثر  

 ً سالبا االستخراجية  الصناعات  نمو  معدل  جاء  حيث  ً العالمي،  موجبا كان  فيما  التحويلية.   ،  للصناعات  بالنسبة 
عظمها كصناعات مواد البناء، والصناعات  وجاءت نتائج النشاط الصناعي في الصناعات التحويلية ايجابية في م 

  . سمدة، واألالنفط والبتروكيماوياتالغذائية، وصناعة االدوية، وصناعات تكرير 

والنسيج    ، المقابلفي   الغزل  مثل صناعات  الصناعات  بعض  عوامل    ؤاً تباط  وغيرهاشهدت  بتأثير  النمو  في 
  تلك الصناعات  تحديات واجهتالتي نتج عنها  الدول العربية  بعض  في  الداخلية  وضاع  و األأالمنافسة الخارجية  

ظهرت مؤشرات التنافسية الصناعية العالمية أ  كما  . بشكل عام  النشاط االقتصادي   انعكست علىو   بشكل خاص
بت العربية  التحويلية  الصناعات  من  عدد  األتمتع  في  ايجابية  العالمية.نافسية  المحصلة،    سواق  الناتج  بلغ  في 

  1009.9مليار دوالر مقارنة بحوالي   968حوالي    2019ام  عفي الدول العربية في    ،اإلجمالي لقطاع الصناعة
والغاز  سعار النفط  أانخفاض    إلى  يُعزى ذلكفي المائة،    4.1وبتراجع بلغ حوالي    2018في عام    مليار دوالر

  في األسواق العالمية.  الطبيعي

وبتراجع بلغ نحو    ،مليار دوالر  684.8حوالي    2019في عام    للصناعات االستخراجيةبلغت القيمة المضافة  
سواق العالمية حيث بلغ  سعار النفط والغاز في األأانخفاض    يُعزى ذلك إلى  ،2018  بالمقارنة مع عامبالمائة    6.1

كما  .  2018في عام    اً دوالر   69.8للبرميل مقابل    اً دوالر  64حوالي    2019ي عام  متوسط سعر برميل النفط ف
في عام    للصناعات التحويلية العربيةبلغت القيمة المضافة    ،في المقابل  .سعار الغاز الطبيعي المسالأ  تراجعت

بحوالي    283.2حوالي    2019 مقارنة  في عام    280.9مليار دوالر  في  أ  سجلتو  2018مليار دوالر  عالها 
 25بحوالي    2019في عام    الصناعات االستخراجيةساهمت    .وقطر  المغربو  اإلمارات،و  مصر،و السعودية،  

في المائة   10.3بحوالي    الصناعات التحويليةساهمت  في المقابل،    ، في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العربي
  . اليمن الناتج المحلي اإلجم 

في المائة من الناتج المحلي   35.3وبذلك بلغت مساهمة قطاع الصناعة بشقية االستخراجي والتحويلي حوالي  
وارتفعت    ،في المائة من فرص العمل المباشرة  17.7، ووفر حوالي  2019اإلجمالي للدول العربية في العام  

  . 2019الر في العام ألف دو 43.1العامل الصناعي العربي لتبلغ في المتوسط حوالي  إنتاجية

  النفط والطاقة 
بشكل ملحوظ بالعوامل الجيوسياسية والتحديات التي شهدها االقتصاد العالمي في    العالمية  النفط  أسواق  تأثرت

ً حيث    .2019عام   على خلفية  الطلب العالمي على النفط    النخفاض، انعكاساً  الربع األولخالل    شهدت تراجعا
الجديدة التباطؤ نشاط االقتصاد   التعديالت  اج بين دول  ـتفاق خفض اإلنتالعالمي، ذلك على الرغم من دخول 

ً أشهر  ستةلمدة  و  2019حيز التنفيذ بدًء من شهر يناير    (أوبك +)  ، فيما شهدت أسواق النفط العالمية انتعاشاً نسبيا
العام من  الثاني  الربع  االقتصالذي شهد    خالل  أداء  في  الهبوطي  الزخم  العالمياستقرار  اتفاق ،  اد  مع  تزامناً 

أسواق النفط خالل الربع   الواليات المتحدة األمريكية والصين على استئناف المفاوضات التجارية بينهما. تأثرت
، إلى جانب تباطؤ أداء االقتصاد العالمي، تزامناً مع تراجع نشاط العالمية بتزايد التوترات الجيوسياسية  الثالث  

بين    ، وتصاعد التوترات2008لى مستويات لم تشهدها منذ األزمة المالية العالمية في عام  الصناعات التحويلية إ
ما نتج عنها من فرض الصين لرسوم جمركية هي األولى من نوعها على  و ،  والصيناألمريكية  الواليات المتحدة  

ابي الناتج عن تمديد دول في المائة. حدت تلك التطورات من األثر اإليج  5وارداتها من النفط األمريكي بنسبة  
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، ومن أثر االرتفاع الملحوظ في الطلب العالمي  2020(أوبك +) التفاق خفض اإلنتاج حتى شھر مارس من عام  
انتعاش أسواق النفط تزامناً مع توصل  الربع الرابع في المقابل، شھدعلى أسواق النفط الدولیة خالل تلك الفترة.

من االتحاد  بریطانیاتجاري أولي، وتراجع المخاوف بشأن خروج  اتفاقین إلى  والصاألمریكیة  الوالیات المتحدة  
إضافي إلنتاج النفط، واالرتفاع الملحوظ في  خفض  (أوبك +) على  دول  اتفاق، إلى جانب  اتفاق األوروبي دون  

طلب الصین والھند على النفط الخام. 

، خالل الربع األول من عام  2009منذ عام  اآلجلةبشكل عام، ورغم تسجیلھا ألقوى أداء فصلي في األسواق  
مقارنة بالعام السابق، ویُعد ذلك االنخفاض ھو األول 2019في عام  لنفطلسعار العالمیةاأل، انخفضت  2019

قتصاد العالمي إلى أدنى مستوى لھ خالل  تباطؤ أداء االبعوامل عدیدة ومتشابكة منھا  ، متأثرةً  2016منذ عام  
، مما كان لھ  السنوات العشر المنقضیة والتوترات التجاریة المتصاعدة بین الوالیات المتحدة األمریكیة والصین

النفط العالمي  لطلب  اعلى  سلبیةٍ انعكاساتٍ  عام  على  الذي سجل  2019في  ملیون  0.9بنحومحدوداً  نمواً  ، 
ملیون برمیل/یوم عام  99.7، لیصل مستواه إلى 2018عام برمیل/یوم ملیون  1.5و بلغ  برمیل/یوم، مقارنة بنم

2019  .

انخفض اإلطار،  ھذا  النفطیة  اإلإجماليفي  ملیون  98.9لیبلغبرمیل/یوم،  ألف  100بنحو  العالمیة مدادات 
ملیون  2بشكل ملحوظ بلغ  غیر التقلیدیة  وبك من النفط الخام والنفوطأمدادات دول  إحیث تراجعت   برمیل/یوم،

خفض اإلنتاج مع بعض الدول المنتجة للنفط من خارجھا والتوترات  باتفاقبرمیل/یوم على خلفیة التزام دول أوبك  
االمدادات من الدول المنتجة من ارتفعت،في المقابل .ملیون برمیل/یوم 34.6، لتصل إلىالعالمیةالجیوسیاسیة 
أوبك   إلىملیون 1.9بنحوخارج  لتصل  برمیل/یوم.64.3برمیل/یوم  النفطیة  ملیون  المخزونات  وارتفعت 

زیادة طفیفة في  2019كما تحققت خالل عام  العالمیة بوتیرة أقل مقارنة بالزیادة المحققة خالل العام السابق.
في المائة على التوالي.  1.3وفي المائة 0.99نسبتھا االحتیاطیات العالمیة المؤكدة من النفط والغاز الطبیعي

اكتشافاً  12نحو2019خالل عام الدول العربیة  ، فقد حققت  االستكشاف في الدول العربیةفیما یخص نشاط  
في المائة من تقدیرات االحتیاطي العالمي المؤكد من  56.5اكتشافاً غازیاً، واستحوذت على نحو  13نفطیاً و

في  28.4في المائة من احتیاطیات الغاز الطبیعي العالمیة. واستأثرت الدول العربیة بنسبة  26.7ونحو  ،النفط
14.9المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي من النفط الخام، وشكلت حصتھا من كمیات الغاز الطبیعي المسوق نحو  

.  2019في المائة من اإلجمالي العالمي في عام 

ألف برمیل مكافئ نفط في الیوم (ب م ن  473بنحو  2019عام  الدول العربیةاستھالك الطاقة في كما ارتفع  
بنسبة   أي  إلى  3.2ي)  لیصل  المائة  الطبیعي  15.3في  والغاز  النفط  وظل  یومیاً،  نفط  مكافئ  برمیل  ملیون 

صتھما معاً  المصدرین األساسیین اللذین تعتمد علیھما الدول العربیة لتغطیة احتیاجاتھا من الطاقة، حیث شكلت ح 
الوقود 97.9 في مزیج  ملحوظ  المتجددة بشكل  الطاقات  دخول  استمرار  مع  المصادر،  إجمالي  المائة من  في 

المستخدم في تولید الطاقة الكھربائیة. 

، فقد شھدت انخفاضاً خالل عام  المعدالت السنویة ألسعار نفوط التصدیر الرئیسة في الدول العربیة فیما یخص 
في المائة، مما أدى إلى انخفاض قیمة الصادرات النفطیة في  10.4و5.8ة تراوحت ما بین بنسب متفاوت2019

ملیار دوالر.432.9الدول العربیة إلى 
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التطورات المالیة

تأثرت أوضاع المالیة العامة في الدول العربیة النفطیة بتطورات أسعار النفط في األسواق العالمیة خالل عام  
، بید أن عدد  2018، حیث تراجعت أسعار النفط خالل العام المذكور بعد تسجیلھا الرتفاع كبیر خالل عام  2019

، بإطار جھود تنویع اإلیرادات  النفطیةرادات غیر  من الدول العربیة النفطیة بذلت جھوداً كبیرة في تعزیز اإلی
المالیة، حیث استكمل عدد منھا األطر التشریعیة والتنظیمیة لتعزیز النظم الضریبیة واستحداث أدوات ضریبیة 
الوضع   إلى زیادة حصیلة اإلیرادات الضریبیة وتعزیز  الذي أدى  المضافة، األمر  القیمة  جدیدة، مثل ضریبة 

.2019ل عام خاللعدد من الدول العربیة  المالي 

كان لإلصالحات الضریبیة التي تم تنفیذھا في عدد من الدول العربیة ذات االقتصادات المتنوعة، وعودة التعافي  
في زیادة حصیلة اإلیرادات الضریبیة وتقلیص العجز  اً كبیر اً ، وإن كان بوتیرة بطیئة، دوربعضھا االقتصادي في  

اإلنفاق العام ضمن المسارات  الحتواءفاق العام جھود الدول العربیة  المالي. من جھٍة أخرى، تعكس تطورات اإلن 
المتوسط والبعید، حیث سجلت معظم   التي تضمن االستدامة المالیة وتُعّزز وضع الموازنة العامة في المدیین 

العربیة نمواً محدوداً، أو تراجعاً، في مستوى اإلنفاق العام، خالل عام   باالعتبا2019الدول  ر الموارد  ، أخذاً 
المالیة المتاحة وعوامل التضخم ومتطلبات تلبیة الحاجات التنمویة واالجتماعیة.

في  2.2في الدول العربیة مجتمعة بنسبة بلغت حوالي  إجمالي اإلیرادات العامة والمنحفي ضوء ما تقدم، ارتفع 
في المائة من الناتج المحلي  31.2، ما یمثل حوالي  2019ملیار دوالر في عام  846.6المائة، لیصل إلى حوالي  

للدول العربیة كمجموعة بنسبة بلغت حوالي   إجمــالي اإلنفاق العــاماإلجمالي خالل العام المذكور، بینمـــا ارتفع  
الناتج المحلي اإلجمالي  33.7ملیار دوالر، ما نسبتھ  916.3في المائة لیصل إلى حوالي  6.2 في المائة من 

.للدول العربیة مجتمعة

في 2.6ملیار دوالر (حوالي  69.7حوالي  عجز الموازنة العامة الُمجّمعة للدول العربیةكمحصلة لذلك، سجل  
في  1.3ملیار دوالر (حوالي 34.3بعجز بلغ حوالي  ، مقارنةً 2019المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) في عام 
. 2018المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) في عام 

(الداخلي والخارجي) في ذمة الدول العربیة المتوفر بیانات بشأنھا، فقد ارتفع  إلجمالي الدین العام القائمبالنسبة 
إلى حوالي  4.2بنسبة بلغت حوالي   ، مقارنة بحوالي 2019ملیار دوالر بنھایة عام  734.4في المائة لیصل 

الناتج المحلي اإلجمالي تراجعت  2018ملیار دوالر بنھایة عام  704.8 . إال أن نسبة إجمالي الدین العام من 
إلى حوالي  4.3بحوالي   لتصل  بنھایة عام  121.4نقطة مئویة  المائة  بنسبة بلغت حوالي  2019في  ، مقارنة 
. 2018في المائة بنھایة عام  125.7

سواق المال العربیة لتطورات النقدیة والمصرفیة وفي أا

في عدد  -مقاسةً بالتغیرات في أسعار الفائدة الرسمیة-موقف السیاسة النقدیةغلبت االتجاھات التوسعیة على  
، حیث استفادت الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابتة المرتبطة بالدوالر 2019كبیر من الدول العربیة خالل عام  

الفائدة على الدوالر  من توجھ مجلس االحتیاطي الفیدرالي األ مریكي إلى إجراء ثالث جوالت متعاقبة لخفض 
حیث  ،النمو االقتصاديحیث ساعدھا ذلك على تبني سیاسات نقدیة توسعیة ساھمت في دعم 2019خالل عام  

مع نظیراتھا في الدول العربیة ذات نظم أسعار الصرف  األمریكیة  توافقت دورات األعمال في الوالیات المتحدة  
الثابتة وھو ما عزز من موقف السیاسة النقدیة في ھذه البلدان.  

ففي حین  .تباین موقف السیاسة النقدیة في الدول العربیة التي تتبني نظماً مرنة ألسعار الصرفمن جانٍب آخر، 
من تبني سیاسة نقدیة توسعیة لدعم النمو، تبنت دول عربیة بعض ھذه الدول  مكن نجاح سیاسة استھداف التضخم 

أخرى سیاسات نقدیة انكماشیة لتجاوز الضغوط التي تواجھ عمالتھا المحلیة في ظل استمرار االختالالت الداخلیة  
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، ومن أثر االرتفاع الملحوظ في الطلب العالمي  2020(أوبك +) التفاق خفض اإلنتاج حتى شھر مارس من عام  
انتعاش أسواق النفط تزامناً مع توصل  الربع الرابع في المقابل، شھدعلى أسواق النفط الدولیة خالل تلك الفترة.

من االتحاد  بریطانیاتجاري أولي، وتراجع المخاوف بشأن خروج  اتفاقین إلى  والصاألمریكیة  الوالیات المتحدة  
إضافي إلنتاج النفط، واالرتفاع الملحوظ في  خفض  (أوبك +) على  دول  اتفاق، إلى جانب  اتفاق األوروبي دون  

طلب الصین والھند على النفط الخام. 

، خالل الربع األول من عام  2009منذ عام  اآلجلةبشكل عام، ورغم تسجیلھا ألقوى أداء فصلي في األسواق  
مقارنة بالعام السابق، ویُعد ذلك االنخفاض ھو األول 2019في عام  لنفطلسعار العالمیةاأل، انخفضت  2019

قتصاد العالمي إلى أدنى مستوى لھ خالل  تباطؤ أداء االبعوامل عدیدة ومتشابكة منھا  ، متأثرةً  2016منذ عام  
، مما كان لھ  السنوات العشر المنقضیة والتوترات التجاریة المتصاعدة بین الوالیات المتحدة األمریكیة والصین

النفط العالمي  لطلب  اعلى  سلبیةٍ انعكاساتٍ  عام  على  الذي سجل  2019في  ملیون  0.9بنحومحدوداً  نمواً  ، 
ملیون برمیل/یوم عام  99.7، لیصل مستواه إلى 2018عام برمیل/یوم ملیون  1.5و بلغ  برمیل/یوم، مقارنة بنم

2019  .

انخفض اإلطار،  ھذا  النفطیة  اإلإجماليفي  ملیون  98.9لیبلغبرمیل/یوم،  ألف  100بنحو  العالمیة مدادات 
ملیون  2بشكل ملحوظ بلغ  غیر التقلیدیة  وبك من النفط الخام والنفوطأمدادات دول  إحیث تراجعت   برمیل/یوم،

خفض اإلنتاج مع بعض الدول المنتجة للنفط من خارجھا والتوترات  باتفاقبرمیل/یوم على خلفیة التزام دول أوبك  
االمدادات من الدول المنتجة من ارتفعت،في المقابل .ملیون برمیل/یوم 34.6، لتصل إلىالعالمیةالجیوسیاسیة 
أوبك   إلىملیون 1.9بنحوخارج  لتصل  برمیل/یوم.64.3برمیل/یوم  النفطیة  ملیون  المخزونات  وارتفعت 

زیادة طفیفة في  2019كما تحققت خالل عام  العالمیة بوتیرة أقل مقارنة بالزیادة المحققة خالل العام السابق.
في المائة على التوالي.  1.3وفي المائة 0.99نسبتھا االحتیاطیات العالمیة المؤكدة من النفط والغاز الطبیعي

اكتشافاً  12نحو2019خالل عام الدول العربیة  ، فقد حققت  االستكشاف في الدول العربیةفیما یخص نشاط  
في المائة من تقدیرات االحتیاطي العالمي المؤكد من  56.5اكتشافاً غازیاً، واستحوذت على نحو  13نفطیاً و

في  28.4في المائة من احتیاطیات الغاز الطبیعي العالمیة. واستأثرت الدول العربیة بنسبة  26.7ونحو  ،النفط
14.9المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي من النفط الخام، وشكلت حصتھا من كمیات الغاز الطبیعي المسوق نحو  

.  2019في المائة من اإلجمالي العالمي في عام 

ألف برمیل مكافئ نفط في الیوم (ب م ن  473بنحو  2019عام  الدول العربیةاستھالك الطاقة في كما ارتفع  
بنسبة   أي  إلى  3.2ي)  لیصل  المائة  الطبیعي  15.3في  والغاز  النفط  وظل  یومیاً،  نفط  مكافئ  برمیل  ملیون 

صتھما معاً  المصدرین األساسیین اللذین تعتمد علیھما الدول العربیة لتغطیة احتیاجاتھا من الطاقة، حیث شكلت ح 
الوقود 97.9 في مزیج  ملحوظ  المتجددة بشكل  الطاقات  دخول  استمرار  مع  المصادر،  إجمالي  المائة من  في 

المستخدم في تولید الطاقة الكھربائیة. 

، فقد شھدت انخفاضاً خالل عام  المعدالت السنویة ألسعار نفوط التصدیر الرئیسة في الدول العربیة فیما یخص 
في المائة، مما أدى إلى انخفاض قیمة الصادرات النفطیة في  10.4و5.8ة تراوحت ما بین بنسب متفاوت2019

ملیار دوالر.432.9الدول العربیة إلى 
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التطورات المالیة

تأثرت أوضاع المالیة العامة في الدول العربیة النفطیة بتطورات أسعار النفط في األسواق العالمیة خالل عام  
، بید أن عدد  2018، حیث تراجعت أسعار النفط خالل العام المذكور بعد تسجیلھا الرتفاع كبیر خالل عام  2019

، بإطار جھود تنویع اإلیرادات  النفطیةرادات غیر  من الدول العربیة النفطیة بذلت جھوداً كبیرة في تعزیز اإلی
المالیة، حیث استكمل عدد منھا األطر التشریعیة والتنظیمیة لتعزیز النظم الضریبیة واستحداث أدوات ضریبیة 
الوضع   إلى زیادة حصیلة اإلیرادات الضریبیة وتعزیز  الذي أدى  المضافة، األمر  القیمة  جدیدة، مثل ضریبة 

.2019ل عام خاللعدد من الدول العربیة  المالي 

كان لإلصالحات الضریبیة التي تم تنفیذھا في عدد من الدول العربیة ذات االقتصادات المتنوعة، وعودة التعافي  
في زیادة حصیلة اإلیرادات الضریبیة وتقلیص العجز  اً كبیر اً ، وإن كان بوتیرة بطیئة، دوربعضھا االقتصادي في  

اإلنفاق العام ضمن المسارات  الحتواءفاق العام جھود الدول العربیة  المالي. من جھٍة أخرى، تعكس تطورات اإلن 
المتوسط والبعید، حیث سجلت معظم   التي تضمن االستدامة المالیة وتُعّزز وضع الموازنة العامة في المدیین 

العربیة نمواً محدوداً، أو تراجعاً، في مستوى اإلنفاق العام، خالل عام   باالعتبا2019الدول  ر الموارد  ، أخذاً 
المالیة المتاحة وعوامل التضخم ومتطلبات تلبیة الحاجات التنمویة واالجتماعیة.

في  2.2في الدول العربیة مجتمعة بنسبة بلغت حوالي  إجمالي اإلیرادات العامة والمنحفي ضوء ما تقدم، ارتفع 
في المائة من الناتج المحلي  31.2، ما یمثل حوالي  2019ملیار دوالر في عام  846.6المائة، لیصل إلى حوالي  

للدول العربیة كمجموعة بنسبة بلغت حوالي   إجمــالي اإلنفاق العــاماإلجمالي خالل العام المذكور، بینمـــا ارتفع  
الناتج المحلي اإلجمالي  33.7ملیار دوالر، ما نسبتھ  916.3في المائة لیصل إلى حوالي  6.2 في المائة من 

.للدول العربیة مجتمعة

في 2.6ملیار دوالر (حوالي  69.7حوالي  عجز الموازنة العامة الُمجّمعة للدول العربیةكمحصلة لذلك، سجل  
في  1.3ملیار دوالر (حوالي 34.3بعجز بلغ حوالي  ، مقارنةً 2019المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) في عام 
. 2018المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) في عام 

(الداخلي والخارجي) في ذمة الدول العربیة المتوفر بیانات بشأنھا، فقد ارتفع  إلجمالي الدین العام القائمبالنسبة 
إلى حوالي  4.2بنسبة بلغت حوالي   ، مقارنة بحوالي 2019ملیار دوالر بنھایة عام  734.4في المائة لیصل 

الناتج المحلي اإلجمالي تراجعت  2018ملیار دوالر بنھایة عام  704.8 . إال أن نسبة إجمالي الدین العام من 
إلى حوالي  4.3بحوالي   لتصل  بنھایة عام  121.4نقطة مئویة  المائة  بنسبة بلغت حوالي  2019في  ، مقارنة 
. 2018في المائة بنھایة عام  125.7

سواق المال العربیة لتطورات النقدیة والمصرفیة وفي أا

في عدد  -مقاسةً بالتغیرات في أسعار الفائدة الرسمیة-موقف السیاسة النقدیةغلبت االتجاھات التوسعیة على  
، حیث استفادت الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابتة المرتبطة بالدوالر 2019كبیر من الدول العربیة خالل عام  

الفائدة على الدوالر  من توجھ مجلس االحتیاطي الفیدرالي األ مریكي إلى إجراء ثالث جوالت متعاقبة لخفض 
حیث  ،النمو االقتصاديحیث ساعدھا ذلك على تبني سیاسات نقدیة توسعیة ساھمت في دعم 2019خالل عام  

مع نظیراتھا في الدول العربیة ذات نظم أسعار الصرف  األمریكیة  توافقت دورات األعمال في الوالیات المتحدة  
الثابتة وھو ما عزز من موقف السیاسة النقدیة في ھذه البلدان.  

ففي حین  .تباین موقف السیاسة النقدیة في الدول العربیة التي تتبني نظماً مرنة ألسعار الصرفمن جانٍب آخر، 
من تبني سیاسة نقدیة توسعیة لدعم النمو، تبنت دول عربیة بعض ھذه الدول  مكن نجاح سیاسة استھداف التضخم 

أخرى سیاسات نقدیة انكماشیة لتجاوز الضغوط التي تواجھ عمالتھا المحلیة في ظل استمرار االختالالت الداخلیة  
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لجة  والخارجیة. بینما لجأت دول أخرى إلى اإلبقاء على موقف السیاسة النقدیة محایداً ولكن مع تبني سیاسات لمعا
التحدیات التي تواجھھا على صعید إدارة السیاسة النقدیة. 

زیادة فاعلیة أدوات السیاسة النقدیة  ركزت اإلصالحات المتبناة في الدول العربیة على صعید السیاسة النقدیة على  
توافقة  القائمة واستحداث أدوات نقدیة جدیدة لضمان كفاءة سوق الصرف األجنبي وإدارة السیولة في البنوك الم

مع الشریعة. كما انصب جانب كبیر من اھتمام البنوك المركزیة العربیة على دعم االستقرار المالي وتشجیع  
التقنیات المالیة الحدیثة ودراسة مدى إمكانیة إصدار عمالت رقمیة صادرة عن البنوك المركزیة.

ات  ــرت البیانــالماضي، حیث أظھبالمقارنة مع العام2019خالل عام  أداء القطاع المصرفي العربيتحسن  
تحسنــجمالمُ  العربیة  للمصارف  والتسھیالتـعة  والقروض  والودائع،  الموجودات،  إجمالي  من  كل  في  اً 

المقومالمصرفیة الرأسمالیة  والقواعد  على  ـــ،  للمصارف  المال  رأس  كفایة  معدالت  حافظت  وقد  بالدوالر.  ة 
، بالمقارنة مع الحدود الدنیا المطلوبة وفقاً  2019ة الدول العـربیة في عـام  مستویاتـھا المرتفعة نسبیـاً في غالبیـ

في المائة.  10.5لمقررات لجنة بازل البالغة 

العربیةجاء   المالیة  مع عام  2019خالل عام  أداء االسواق  بالمقارنة  وذلك  بشكل عام،  فقد  2018إیجابیاً   .
1961.3درجة بقاعدة البیانات الخاصة بصندوق النقد العربي بنحو  ارتفعت القیمة السوقیة للبورصات العربیة الم

بذلك االتجاه النزولي الذي عرفتھ على مدار لتنھي  في المائة    3.8ملیار دوالر. فیما ارتفعت قیمة التداوالت بنحو  
ربع الماضیة. السنوات األ

التعام قیم  ارتفعت  العربیة،  البورصات  األجانب  على صعید االستثمار االجنبي في  بالمستثمرین  الخاصة  الت 
، وسجلت ھذه التعامالت صافي تدفق موجب للعام الثاني على التوالي.  2018بشكل ملموس، بالمقارنة مع عام  

العربیة جھودھا لالرتقاء وتطویر  2019ھذا وقد حفل عام   بمواصلة السلطات اإلشرافیة والرقابیة في الدول 
اع المصرفي وألسواق المال، من خالل مواكبة التطورات وااللتزام بالمعاییر  البنیة التشریعیة والتنظیمیة للقط

والمعززة   المعاییر  ھذه  مع  المنسجمة  والممارسات  التعلیمات  وتحدیث  والعمل على تطویر  الدولیة،  والمبادئ 
لإلفصاح والشفافیة.   

) والبینیة (اإلجمالیة التجارة الخارجیة

ملیار  1898لیار دوالر مقارنة  م1848ما قیمتھ2019ام  ـالل عـخ ة ـجمالیة العربیة اإلـارة السلعیـ التجت  ـبلغ
السلعیة  نخفاضالوذلك نظراً ،في المائة2.7انخفاض بلغتمحققة نسبة  2018دوالر عام   قیمة الصادرات 

أي بنسبة   2018ملیار دوالر عام    1082  بنحومقارنة    2019دوالر عام  ملیار  1009.6  العربیة اإلجمالیة إلى
عام  ارتفاعاً خاللأما أداء الواردات السلعیة اإلجمالیة العربیة، فقد شھد  .  في المائة6.7حوالي  بلغت  نخفاضا

. 2018یار دوالر عام  مل817ملیار دوالر مقارنة مع نحو838.4قیمتھ بلغت2019

التجــاھـ التجة  ــبالنسب  العربی ــات  البیانات 2019ام  ــعخـالل ةــارة  أظھرت  حصصفقد  في  محدود  تغیر 
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نحو   األمریكیة  المتحدة  الوالیات  من  الواردات  التجاریین حیث سجلت  الشركاء  من  7.3من معظم  المائة  في 

حصة  تراجعتفي المائة، في المقابل  25.7وروبي نسبة  إجمالي الواردات، وشكلت الواردات من االتحاد األ

viii

ix 

في المائة،    35.1  حواليوبلغت نسبة الواردات من آسيا    ،بالمائة  13.3مستوى    إلىالواردات من الدول العربية  
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لجة  والخارجیة. بینما لجأت دول أخرى إلى اإلبقاء على موقف السیاسة النقدیة محایداً ولكن مع تبني سیاسات لمعا
التحدیات التي تواجھھا على صعید إدارة السیاسة النقدیة. 

زیادة فاعلیة أدوات السیاسة النقدیة  ركزت اإلصالحات المتبناة في الدول العربیة على صعید السیاسة النقدیة على  
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مع الشریعة. كما انصب جانب كبیر من اھتمام البنوك المركزیة العربیة على دعم االستقرار المالي وتشجیع  
التقنیات المالیة الحدیثة ودراسة مدى إمكانیة إصدار عمالت رقمیة صادرة عن البنوك المركزیة.

ات  ــرت البیانــالماضي، حیث أظھبالمقارنة مع العام2019خالل عام  أداء القطاع المصرفي العربيتحسن  
تحسنــجمالمُ  العربیة  للمصارف  والتسھیالتـعة  والقروض  والودائع،  الموجودات،  إجمالي  من  كل  في  اً 

المقومالمصرفیة الرأسمالیة  والقواعد  على  ـــ،  للمصارف  المال  رأس  كفایة  معدالت  حافظت  وقد  بالدوالر.  ة 
، بالمقارنة مع الحدود الدنیا المطلوبة وفقاً  2019ة الدول العـربیة في عـام  مستویاتـھا المرتفعة نسبیـاً في غالبیـ

في المائة.  10.5لمقررات لجنة بازل البالغة 

العربیةجاء   المالیة  مع عام  2019خالل عام  أداء االسواق  بالمقارنة  وذلك  بشكل عام،  فقد  2018إیجابیاً   .
1961.3درجة بقاعدة البیانات الخاصة بصندوق النقد العربي بنحو  ارتفعت القیمة السوقیة للبورصات العربیة الم

بذلك االتجاه النزولي الذي عرفتھ على مدار لتنھي  في المائة    3.8ملیار دوالر. فیما ارتفعت قیمة التداوالت بنحو  
ربع الماضیة. السنوات األ

التعام قیم  ارتفعت  العربیة،  البورصات  األجانب  على صعید االستثمار االجنبي في  بالمستثمرین  الخاصة  الت 
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اع المصرفي وألسواق المال، من خالل مواكبة التطورات وااللتزام بالمعاییر  البنیة التشریعیة والتنظیمیة للقط

والمعززة   المعاییر  ھذه  مع  المنسجمة  والممارسات  التعلیمات  وتحدیث  والعمل على تطویر  الدولیة،  والمبادئ 
لإلفصاح والشفافیة.   

) والبینیة (اإلجمالیة التجارة الخارجیة

ملیار  1898لیار دوالر مقارنة  م1848ما قیمتھ2019ام  ـالل عـخ ة ـجمالیة العربیة اإلـارة السلعیـ التجت  ـبلغ
السلعیة  نخفاضالوذلك نظراً ،في المائة2.7انخفاض بلغتمحققة نسبة  2018دوالر عام   قیمة الصادرات 

أي بنسبة   2018ملیار دوالر عام    1082  بنحومقارنة    2019دوالر عام  ملیار  1009.6  العربیة اإلجمالیة إلى
عام  ارتفاعاً خاللأما أداء الواردات السلعیة اإلجمالیة العربیة، فقد شھد  .  في المائة6.7حوالي  بلغت  نخفاضا
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موازین المدفوعات والدین العام الخارجي وأسعار الصرف 

أداء  2019شھد عام   العربیة تأثر  الدول  العالمیة، مما نتج عنھ  موازین مدفوعات  النفط  بالتراجع في أسعار 
ملیار دوالر.  237.4في المائة لیسجل حوالي  26.7تراجع الفائض بالمیزان التجاري لتلك الدول بنسبة بلغت  

4.2وبالمائة  10.4الت بنسب قدرھا  كما انكمش العجز المحقق في میزان الخدمات والدخل، وصافي التحوی
مر الذي نتج عنھ تراجع الفائض المسجل بمیزان المعامالت الجاریة  . األ2019بالمائة على الترتیب في عام  

في المائة من   2.1ملیار دوالر، تمثل حوالي    57.4لیصل إلى حوالي    2019للدول العربیة كمجموعة خالل عام  
العربیة كمجموعة. في ضوء التطورات سالفة الذكر انخفض الفائض الكلي لموازین  الناتج المحلي اإلجمالي للدول  

عام   كمجموعة خالل  العربیة  الدول  حوالي  16.2بنحو  2019مدفوعات  لیبلغ  دوالر،  112.5بالمائة  ملیار 
ملیار دوالر یمثل فائض كلي مسجل خالل العام السابق. 134.1مقارنة مع نحو 

وأعباءه على الدول العربیة، فقد شھد إجمالي رصید الدین الخارجي للدول  الخارجيالدینعلى صعید تطورات  
في المائة  9.7سبة نمو بلغت  ن ملیار دوالر مسجالً    28العربیة المتوفرة عنھا بیانات كمجموعة ارتفاعاً بحوالي  

.  2018ملیار دوالر بنھایة عام  287.2، مقارنة بحوالي  2019ملیار دوالر بنھایة عام  315.2لیصل إلى حوالي  
یعود ذلك في جزٍء منھ إلى توجھ عدد من الدول العربیة إلى االقتراض، وإصدار سندات وصكوك الستقطاب  

لخارجیة، إلى  موارد خارجیة تدعم أوضاعھا المالیة في ظل تراجع اإلیرادات النفطیة، وانحسار تدفق المنح ا
. على نحو متصل، فقد ارتفعت  2019جانب الحاجة لموارد لمقابلة االلتزامات الخارجیة واجبة السداد خالل عام  

في المائة لتصل إلى حوالي  8.8ملیار دوالر مسجلة نسبة بلغت حوالي  1.9بحوالي  خدمة الدین العام الخارجي
. 2018ملیار دوالر بنھایة عام 21.5الي ، مقارنة بحو 2019ملیار دوالر بنھایة عام  23.4

، فقد ارتفعت نسبة الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بمؤشرات المدیونیة الخارجیة فیما یتعلق  
،  2019في المائة بنھایة عام    35.3نقطة مئویة، لتصل إلى حوالي    0.7بالنسبة للدول العربیة كمجموعة بحوالي  

. جاء ذلك كمحصلة لتساُرع وتیرة نمو الدین العام  2018في المائة بنھایة عام  34.6ت حوالي  مقارنة بنسبة بلغ
الخارجي، مقارنة بنمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة.

المثبتة مقابل الدوالر التطورات التي شھدتھا العمالت الرئیسة في أسواق  ،أسعار صرف العمالت العربیةعكست  
حیث تحسنت قیمة ھذه العمالت مقابل الیورو في ظل ارتفاع قیمة الدوالر  2019ولیة خالل عام  الصرف الد

باألداء القوي للنشاط االقتصادي في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل   العام مدعوماً  مقابل الیورو خالل ذلك 
ظماً أكثر مرونة ألسعار الصرف  تراجعت قیمة بعض عمالت الدول العربیة التي تتبنى ن،خرآ العام. من جانبٍ 

مقابل الدوالر على ضوء الضغوطات التي شھدتھا التوازنات الخارجیة لھذه البلدان والسیاسات التي تم تبنیھا في 
بعض تلك الدول لزیادة مستویات مرونة نظم الصرف، وكذلك األوضاع المحلیة التي شھدتھا بعض ھذه الدول  

.  2019خالل عام 

x

xi 

  محور التقرير) (فصل 

  االقتصاد الرقمي ودعم دوره في التنمية 

مرتبةً   يحتل الرقمي  االقتصاد  المتقدمة   عاليةً   تطوير  العالم  دول  مختلف  في  القرار  أولويات صانعي  سلم  في 
كما أن هذا الموضوع حظي باهتمامات    .والنامية، حيث أعدت له استراتيجيات ورصدت له استثمارات هائلة

لدوره المتزايد في دفع النمو االقتصادي وتحسين القدرات التنافسية في  المؤسسات الدولية بحثاً وتمويالً نظراً 
للمعلومات وخصائص ومتطلبات  ا القدرة على الوصول  المعامالت وتحسين  ألسواق من خالل تخفيض تكلفة 

  ومستدامة.   شاملةاألسواق الداخلية والخارجية، وتحقيق تنمية 

ال المذهلة  السرعة  إلى  الرقميتبالنظر  االقتصاد  بها  يتطور  البيانات    ،ي  جمع  سرعة  بتضاعف  المدفوع 
وتحليلها ومعالجتها وتبادلها من خالل المنصات الرقمية ألغراض إنتاج السلع والخدمات    والمعلومات وتخزينها

وتطوير أنشطة األعمال وخلق سالسل قيمة جديدة، فإن تطوير االقتصاد الرقمي في الدول العربية بات أمراً  
مجال   في  العالمية  التطورات  لمواكبة  فقط  ليس  العصر،  التقنيةضروريا  مقتضيات  تفادي   وتحقيق  وبالتالي 

االقتصادية   التحديات  من  عدد  لمواجهة  أيضاً  بل  المتقدمة،  الدول  ركب  عن  التخلف  من  ومزيداً  التهميش 
واالجتماعية التي تواجهها هذه الدول السيما إحداث تنمية شاملة ومستدامة وتخفيف مستويات الفقر والبطالة، 

  خاصة بين الشباب المتعلم واإلناث. 

يُقدر أن متوسط  المعلومات واالتصاالت، حيث    استخدام تقنياتلعربية تطوراً سريعاً فيما يتعلق بالمنطقة اتشهد  
زادنسبة   اإلنترنت  الضعف    ت استخدام  من  (بأكثر  الفترة  مع وجود  )2018-2010خالل  البلدان   تباين،  بين 

 عن المناطق األخرى   أخرة مت عامة، تُعتبرفي الدول العربية، بصفة  مع ذلك، فإن البنية التحتية الرقمية   .العربية
  أسعار، وبمن المستخدمين لديهم إنترنت عالي السرعة  قليالً   اً عددحيث إن    سرعة اإلنترنتفي العالم السيما في  

  وفق المعايير الدولية.   مرتفعةالتزال 

الضوء على أهمية تطوير االقتصاد الرقمي وسبل تعظيم فصل محور التقرير لهذا العام    ياستناداً إلى ما سبق، يُلق
فوائده التنموية في الدول العربية بناًء على التجارب الدولية والممارسات الناجحة في ذلك الخصوص. على هذا  

از الدور التنموي لالقتصاد الرقمي ومساهمته في تحقيق عدد من  إبرمن الفصل  الجزء األول    يتناولاألساس،  
القتصاد الرقمي في  وضع البنى األساسية والمؤسسية لالجزء الثاني    ويتناولالمنافع االقتصادية واالجتماعية،  

في   المعتمدة  الدولية  المؤشرات  العربية من خالل عدد من  تقنيةالدول  كما   .المعلومات واالتصاالت  مجاالت 
التوصيات حول أهم متطلبات وتحديات تطوير االقتصاد    يستعرض تجارب بعض الدول ومن ثم تقديم بعض 

العربية الدول  وتعظيم فوائده حسب الخاصيات والهياكل    هوالخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير  ،الرقمي في 
  واستناداً إلى التجارب والممارسات الدولية.  ،االقتصادية في هذه الدول

، نتيجة األساسيةالبنية  في  تتمثل  في الدول العربية  الفجوة الرقمية  أهم مصادر  ل محور التقرير إلى أن  أشار فص 
األكثر  في هذه الدول تُعتبر  أسواق النطاق العريض    االستثمار في الشبكات الرقمية األساسية نظراً لكونلضعف  
الوصول المحدود إلى البيانات والخدمات اإللكترونية ذات ، وهو ما ينتج عنه  واألقل تنافسية في العالم  تركيزاً 
يالصلة بالبيانات،  سالسل قيمة جديدة مرت  ءاالبتكار ومن إنشا حد من  ، مما  القطاعات ذات  وبطة  يُثبط تطوير 

للبيانات، وخاصة   الكثيف  المبتكرةاالستخدام  الناشئة  فيتمثل في الشركات  الرقمية  للفجوة  الثاني  المصدر  أما   .
تطوير القوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية وإضفاء  إلى  الدول العربية  حيث تحتاج معظم    ةالبنية المؤسسي 
ال  من  التحوالت  المزيد  لتواكب  عليها  والمتوقعة  التقنيةمرونة  الحالية  للفجوة الكبيرة  الثالث  المصدر  ويتمثل   .

انتشار األمية وتواضع المهارات في مجال  في    قلة استخدام التقنيات الحديثة وتطور االقتصاد الرقميالرقمية و
تحسين المعرفة  قنيات السيما من خالل  التتحفيز الطلب على تلك  ، مما يدعو إلى  المعلومات واالتصاالت  تقنية

  واستكمال مشروع الحكومة الرقمية الذي ال يزال في طور التنفيذ في عدد من هذه الدول. الرقمية 



x

موازین المدفوعات والدین العام الخارجي وأسعار الصرف 

أداء  2019شھد عام   العربیة تأثر  الدول  العالمیة، مما نتج عنھ  موازین مدفوعات  النفط  بالتراجع في أسعار 
ملیار دوالر.  237.4في المائة لیسجل حوالي  26.7تراجع الفائض بالمیزان التجاري لتلك الدول بنسبة بلغت  

4.2وبالمائة  10.4الت بنسب قدرھا  كما انكمش العجز المحقق في میزان الخدمات والدخل، وصافي التحوی
مر الذي نتج عنھ تراجع الفائض المسجل بمیزان المعامالت الجاریة  . األ2019بالمائة على الترتیب في عام  

في المائة من   2.1ملیار دوالر، تمثل حوالي    57.4لیصل إلى حوالي    2019للدول العربیة كمجموعة خالل عام  
العربیة كمجموعة. في ضوء التطورات سالفة الذكر انخفض الفائض الكلي لموازین  الناتج المحلي اإلجمالي للدول  

عام   كمجموعة خالل  العربیة  الدول  حوالي  16.2بنحو  2019مدفوعات  لیبلغ  دوالر،  112.5بالمائة  ملیار 
ملیار دوالر یمثل فائض كلي مسجل خالل العام السابق. 134.1مقارنة مع نحو 

وأعباءه على الدول العربیة، فقد شھد إجمالي رصید الدین الخارجي للدول  الخارجيالدینعلى صعید تطورات  
في المائة  9.7سبة نمو بلغت  ن ملیار دوالر مسجالً    28العربیة المتوفرة عنھا بیانات كمجموعة ارتفاعاً بحوالي  

.  2018ملیار دوالر بنھایة عام  287.2، مقارنة بحوالي  2019ملیار دوالر بنھایة عام  315.2لیصل إلى حوالي  
یعود ذلك في جزٍء منھ إلى توجھ عدد من الدول العربیة إلى االقتراض، وإصدار سندات وصكوك الستقطاب  

لخارجیة، إلى  موارد خارجیة تدعم أوضاعھا المالیة في ظل تراجع اإلیرادات النفطیة، وانحسار تدفق المنح ا
. على نحو متصل، فقد ارتفعت  2019جانب الحاجة لموارد لمقابلة االلتزامات الخارجیة واجبة السداد خالل عام  

في المائة لتصل إلى حوالي  8.8ملیار دوالر مسجلة نسبة بلغت حوالي  1.9بحوالي  خدمة الدین العام الخارجي
. 2018ملیار دوالر بنھایة عام 21.5الي ، مقارنة بحو 2019ملیار دوالر بنھایة عام  23.4

، فقد ارتفعت نسبة الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بمؤشرات المدیونیة الخارجیة فیما یتعلق  
،  2019في المائة بنھایة عام    35.3نقطة مئویة، لتصل إلى حوالي    0.7بالنسبة للدول العربیة كمجموعة بحوالي  

. جاء ذلك كمحصلة لتساُرع وتیرة نمو الدین العام  2018في المائة بنھایة عام  34.6ت حوالي  مقارنة بنسبة بلغ
الخارجي، مقارنة بنمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة.

المثبتة مقابل الدوالر التطورات التي شھدتھا العمالت الرئیسة في أسواق  ،أسعار صرف العمالت العربیةعكست  
حیث تحسنت قیمة ھذه العمالت مقابل الیورو في ظل ارتفاع قیمة الدوالر  2019ولیة خالل عام  الصرف الد

باألداء القوي للنشاط االقتصادي في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل   العام مدعوماً  مقابل الیورو خالل ذلك 
ظماً أكثر مرونة ألسعار الصرف  تراجعت قیمة بعض عمالت الدول العربیة التي تتبنى ن،خرآ العام. من جانبٍ 

مقابل الدوالر على ضوء الضغوطات التي شھدتھا التوازنات الخارجیة لھذه البلدان والسیاسات التي تم تبنیھا في 
بعض تلك الدول لزیادة مستویات مرونة نظم الصرف، وكذلك األوضاع المحلیة التي شھدتھا بعض ھذه الدول  

.  2019خالل عام 

xi

xi 

  محور التقرير) (فصل 

  االقتصاد الرقمي ودعم دوره في التنمية 

مرتبةً   يحتل الرقمي  االقتصاد  المتقدمة   عاليةً   تطوير  العالم  دول  مختلف  في  القرار  أولويات صانعي  سلم  في 
كما أن هذا الموضوع حظي باهتمامات    .والنامية، حيث أعدت له استراتيجيات ورصدت له استثمارات هائلة

لدوره المتزايد في دفع النمو االقتصادي وتحسين القدرات التنافسية في  المؤسسات الدولية بحثاً وتمويالً نظراً 
للمعلومات وخصائص ومتطلبات  ا القدرة على الوصول  المعامالت وتحسين  ألسواق من خالل تخفيض تكلفة 

  ومستدامة.   شاملةاألسواق الداخلية والخارجية، وتحقيق تنمية 

ال المذهلة  السرعة  إلى  الرقميتبالنظر  االقتصاد  بها  يتطور  البيانات    ،ي  جمع  سرعة  بتضاعف  المدفوع 
وتحليلها ومعالجتها وتبادلها من خالل المنصات الرقمية ألغراض إنتاج السلع والخدمات    والمعلومات وتخزينها

وتطوير أنشطة األعمال وخلق سالسل قيمة جديدة، فإن تطوير االقتصاد الرقمي في الدول العربية بات أمراً  
مجال   في  العالمية  التطورات  لمواكبة  فقط  ليس  العصر،  التقنيةضروريا  مقتضيات  تفادي   وتحقيق  وبالتالي 

االقتصادية   التحديات  من  عدد  لمواجهة  أيضاً  بل  المتقدمة،  الدول  ركب  عن  التخلف  من  ومزيداً  التهميش 
واالجتماعية التي تواجهها هذه الدول السيما إحداث تنمية شاملة ومستدامة وتخفيف مستويات الفقر والبطالة، 

  خاصة بين الشباب المتعلم واإلناث. 

يُقدر أن متوسط  المعلومات واالتصاالت، حيث    استخدام تقنياتلعربية تطوراً سريعاً فيما يتعلق بالمنطقة اتشهد  
زادنسبة   اإلنترنت  الضعف    ت استخدام  من  (بأكثر  الفترة  مع وجود  )2018-2010خالل  البلدان   تباين،  بين 

 عن المناطق األخرى   أخرة مت عامة، تُعتبرفي الدول العربية، بصفة  مع ذلك، فإن البنية التحتية الرقمية   .العربية
  أسعار، وبمن المستخدمين لديهم إنترنت عالي السرعة  قليالً   اً عددحيث إن    سرعة اإلنترنتفي العالم السيما في  

  وفق المعايير الدولية.   مرتفعةالتزال 

الضوء على أهمية تطوير االقتصاد الرقمي وسبل تعظيم فصل محور التقرير لهذا العام    ياستناداً إلى ما سبق، يُلق
فوائده التنموية في الدول العربية بناًء على التجارب الدولية والممارسات الناجحة في ذلك الخصوص. على هذا  

از الدور التنموي لالقتصاد الرقمي ومساهمته في تحقيق عدد من  إبرمن الفصل  الجزء األول    يتناولاألساس،  
القتصاد الرقمي في  وضع البنى األساسية والمؤسسية لالجزء الثاني    ويتناولالمنافع االقتصادية واالجتماعية،  

في   المعتمدة  الدولية  المؤشرات  العربية من خالل عدد من  تقنيةالدول  كما   .المعلومات واالتصاالت  مجاالت 
التوصيات حول أهم متطلبات وتحديات تطوير االقتصاد    يستعرض تجارب بعض الدول ومن ثم تقديم بعض 

العربية الدول  وتعظيم فوائده حسب الخاصيات والهياكل    هوالخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير  ،الرقمي في 
  واستناداً إلى التجارب والممارسات الدولية.  ،االقتصادية في هذه الدول

، نتيجة األساسيةالبنية  في  تتمثل  في الدول العربية  الفجوة الرقمية  أهم مصادر  ل محور التقرير إلى أن  أشار فص 
األكثر  في هذه الدول تُعتبر  أسواق النطاق العريض    االستثمار في الشبكات الرقمية األساسية نظراً لكونلضعف  
الوصول المحدود إلى البيانات والخدمات اإللكترونية ذات ، وهو ما ينتج عنه  واألقل تنافسية في العالم  تركيزاً 
يالصلة بالبيانات،  سالسل قيمة جديدة مرت  ءاالبتكار ومن إنشا حد من  ، مما  القطاعات ذات  وبطة  يُثبط تطوير 

للبيانات، وخاصة   الكثيف  المبتكرةاالستخدام  الناشئة  فيتمثل في الشركات  الرقمية  للفجوة  الثاني  المصدر  أما   .
تطوير القوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية وإضفاء  إلى  الدول العربية  حيث تحتاج معظم    ةالبنية المؤسسي 
ال  من  التحوالت  المزيد  لتواكب  عليها  والمتوقعة  التقنيةمرونة  الحالية  للفجوة الكبيرة  الثالث  المصدر  ويتمثل   .

انتشار األمية وتواضع المهارات في مجال  في    قلة استخدام التقنيات الحديثة وتطور االقتصاد الرقميالرقمية و
تحسين المعرفة  قنيات السيما من خالل  التتحفيز الطلب على تلك  ، مما يدعو إلى  المعلومات واالتصاالت  تقنية

  واستكمال مشروع الحكومة الرقمية الذي ال يزال في طور التنفيذ في عدد من هذه الدول. الرقمية 



xii

  xii  

االقتصادي  يظل   المحدود   للتقنياتالتأثير  االنتشار  نتيجة  العربية  الدول  ُمعظم  في  متواضعاً  الحديثة  الرقمية 
األعمال واألنشطة االقتصادية، خاصة وأن ذلك االستخدام يُحركه في األغلب    تفي مجاال  التقنياتتلك  الستخدام  

. واستناداً إلى التجارب الدولية التي االبتكار البحث عن إنشاء سالسل قيمة جديدة أو االستهالك أكثر مما يحركه 
مقاربة شاملة    ها لتطوير االقتصاد الرقمي إلىتم استعراضها في هذا الفصل، تحتاج الدول العربية في إطار سعي

تطوير البنية األساسية لالقتصاد الرقمي من خالل االستثمار في حزم   تتمثل فيتجمع بين أربعة عناصر رئيسة  
تحسين البنية المؤسسية عن طريق النهوض ببيئة األعمال والنظام  ، ونترنت عالي السرعةالنطاق العريض واإل

باالقت ــالمرتب  يكولوجياأل الرقمــ ط  المنــ صاد  المالئمة وفتح  التشريعات  ة بصفة  ــافسـ ي السيما من خالل سن 
االتصاالت سوق  وفي  خاصة عامة  اإللكترونية  و  بصفة  المعامالت  سالمة  وضمان  السيبراني  األمن  تحقيق 

الرقمي بمشاركة    اتباع مقاربة تشاركية في صياغة وتنفيذ سياسات التحولووالمحافظة على خصوصية البيانات،  
األطراف المعنية والتنسيق بين كل المؤسسات المشرفة على تصميم وتنفيذ تلك السياسات، والتشجيع على  كل  

  نشر المعرفة والثقافة الرقمية ورقمنة الخدمات الحكومية. التدريب و الرقمية السيما من خالل التقنياتاستخدام 

  العون اإلنمائي العربي

ي العربي مصدراً هاماً من مصادر المساعدات اإلنمائية الدولية، وأحد أهم عناصر التعاون يعتبر العون اإلنمائ 
المساعدات  وتشمل  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  للعون  المانحة  العربية  الدول  تقدمها  التي  التنمية  لدعم 

العربية، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا    اإلنمائية العربية معظم الدول النامية في كل مناطق العالم بحيث تشمل المنطقة
 الالتينية، باإلضافة إلى دول شرق أوروبا، وأمريكا الشمالية ودول المحيط الهادي. 

العربية تقدم   اإلنمائية  الرسمية  رئيس   المساعدات  آليات  ثالث  الثنائية، من خالل  الحكومية  المساعدات  هي  ة 
التنمية األع المقدم من صناديق ومؤسسات  العربية في  والعون  الدول  التنسيق، ومساهمات  ضاء في مجموعة 

مؤسسات التنمية الدولية متعددة األطراف، باإلضافة إلى بعض األنواع من العون األهلي الخيري الذي تقدمه 
  الهيئات والجمعيات الخيرية الرسمية والمنظمات غير الحكومية. 

ا الرئيسة  القناة  واإلقليمية  الوطنية  الصناديق  المانحة  وتعتبر  العربية  الدول  حكومات  خاللها  من  تقدم  لتي 
مجموعة   أعضاء  العربية  اإلقليمية  والمؤسسات  الصناديق  عبر  المستفيدة  للدول  الميسرة  الثنائية  المساعدات 

يهدف التمويل اإلنمائي المقدم من مؤسسات مجموعة التنسيق إلى دعم برامج اإلصالح االقتصادي     .)2(التنسيق
ة إلى المشاريع المشتركة بين الدول  ف وتنفيذ مشاريع إنمائية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية إضا

  المستفيدة.  

مليار دوالر،   12.9حوالي    2019في عام    تنسيق التزامات العمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة البلغ إجمالي  
في المائة بالمقارنة مع العام السابق ليبلغ بذلك المجموع التراكمي اللتزامات    7.1أي بانخفاض بلغ نسبته حوالي  

تشير البيانات    مليار دوالر.  231حوالي    2019العمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة التنسيق إلى نهاية عام  
 132قد امتد إلى    )2019-2016(ى أمانة التنسيق بأن نشاط مؤسسات مجموعة التنسيق خالل الفترة  المتوفرة لد
مليار دوالر. وقد شملت هذه العمليات القروض اإلنمائية    66.5عملية بقيمة إجمالية قُدرت بنحو    2317جهة لتنفيذ  

القط ودعم  الخارجية  التجارة  تمويل  إلى جانب عمليات  والمعونات  تمويل  والمنح  في  والمساهمة  الخاص،  اع 
  .موازين المدفوعات للدول المستفيدة وعمليات أخرى 

 
مؤســســات مجموعة التنســيق: البنك اإلســالمي للتنمية، صــندوق أبو ظبي للتنمية، صــندوق األوبك للتنمية الدولية، الصــندوق الســعودي   )2(

ــندوق الكويتي للتنمية ــادي واالجتماعي، الص ــندوق العربي لإلنماء االقتص ــرف العربي للتنمية    للتنمية، الص ــادية العربية، المص االقتص
  االقتصادية في إفريقيا، برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، صندوق النقد العربي، وصندوق قطر للتنمية.
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مستوى   التمويليةعلى  للعمليات  الجغرافي  نصيب،  التوزيع  اال  بلغ  هذه  من  العربية  الدول   لتزامات مجموعة 
  33.7الي  األسيوية حو، ومجموعة الدول  2018في المائة في عام    52.7في المائة مقابل    37.2حوالي    الممولة

في    2.8والي  في المائة، ومجموعة دول أمريكا الالتينية ح  25.2في المائة، ومجموعة الدول األفريقية حوالي  
في   0.6ي ، والهيئات والمنظمات حوال 2019في المائة خالل عام  0.5المائة، ومجموعة الدول األخرى حوالي  

  . المائة

النفط والغاز  و بلغ نصيب قطاع الطاقة التي تشمل الكهرباء  ،  يات التمويليةبالتوزيع القطاعي للعملفيما يتعلق  
لمدفوعات  افي المائة، يليه القطاعات األخرى التي تشمل الصحة والتعليم واإلسكان ودعم موازين    41.7بنحو  

عام    30.1حوالي   التنسيق خالل  مجموعة  مؤسسات  التزامات  إجمالي  من  المائة  ال2019في  قطاع  ثم  ل  نق، 
، يليه قطاع في المائة  8.2في المائة، ثم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحوالي    11.9واالتصاالت حوالي  

  .ائةفي الم  1.5في المائة، وأخيراً قطاع الصناعة والتعدين بحوالي   6.6المياه والصرف الصحي بنحو 

  التعاون االقتصادي العربي المشترك) لفص (

  ودوره في تحقيق التنمية المستدامة مجال شؤون البيئة  في التعاون العربي 

مة ويحدث التدهور  يوجد ارتباط وثيق بين البيئة والتنمية المستدامة، فعندما تكون الممارسات البيئية غير مستدا
توفر المنطقة  .دامةالبيئي يتم استنزاف الموارد االقتصادية ويصعب تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة والمست

احلة أو شبه قاحلة، فريدة العربية مثاالً جيداً لهذه العالقة التبادلية، فتتميز هذه المنطقة بأنها منطقة إيكولوجية ق
صوصية نتيجة في الدول العربية بالخ   ي وموحدة تمتد على نطاق واسع من المحيط إلى الخليج. يتسم الوضع البيئ

يتمثل  التي  العوامل  من  ا  لعدد  معدالت  زيادة  في  السريعةأهمها  السكانية  وارت  لزيادة  معدالت  والتحضر،  فاع 
  التصحر واإلجهاد المائي، والتراجع المستمر لمستويات التنوع البيئي. 

يد الكربون  ينتج عن ذلك زيادة مستويات تلوث البيئة، حيث يرتفع متوسط نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أوكس
ية كبرى. في دول صناع   هلمتوسط العالمي بشكل كبير بل ويرتفع كذلك مقارنة بمتوسطفي الدول العربية عن ا

وث البيئي، ومؤشر  ة، ومن أهمها مؤشر التلياألمر ذاته تعكسه المؤشرات الدولية ذات الصلة بتقييم األوضاع البيئ
خرة في هذه  األداء البيئي، ومؤشر البصمة والقدرة البيولوجية، حيث تسجل عدد من الدول العربية مراتب متأ 

  تي تواجه األوضاع البيئة بها.المؤشرات بما يُشير إلى التحديات ال

لم إلى التنمية  اعتمدت الدول العربية على مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية لقرون عديدة ثم تغيرت نظرة العا
ة بالبيئة والتي  ومن بينها عدد من األهداف ذات الصل  2015واتجه إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة  في عام  

االعتبار حقوق   استنزافها من جيل  تأخذ في  المجتمع وعدم  بموارد  القادمة في االستفادة  لى حساب  عاألجيال 
ا يساعد على استدامة األجيال التي تليه. ومن ثم بُذلت العديد من الجهود في المنطقة العربية لالهتمام بالبيئة بم

  مة. مصادر النمو االقتصادي والسعي نحو تقدم على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدا

ث تم في عام  بناًء عليه، اهتم العمل العربي المشترك بتعزيز جهود الدول العربية في مجال شؤون البيئة، حي
تراتيجية االسإقرار "  2018"، كما تم في عام  مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةتأسيس "  1987

ما تتضمن ك )".  2030- 2017(للفترة  حة والبيئة  والبيئة ودليل العمل العربي االستراتيجي للص  لصحةالعربية ل
العربي المشترك أيضاً في هذا المجال جهود أخرى من بينها إقرار "االستراتيجية الع ربية لتربية أطر العمل 

  عربي". )"، و"اإلطار المؤسسي للتعاون البيئي العربي"، و"مرفق البيئة ال2037-2017األحياء المائية (
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االقتصادي  يظل   المحدود   للتقنياتالتأثير  االنتشار  نتيجة  العربية  الدول  ُمعظم  في  متواضعاً  الحديثة  الرقمية 
األعمال واألنشطة االقتصادية، خاصة وأن ذلك االستخدام يُحركه في األغلب    تفي مجاال  التقنياتتلك  الستخدام  

. واستناداً إلى التجارب الدولية التي االبتكار البحث عن إنشاء سالسل قيمة جديدة أو االستهالك أكثر مما يحركه 
مقاربة شاملة    ها لتطوير االقتصاد الرقمي إلىتم استعراضها في هذا الفصل، تحتاج الدول العربية في إطار سعي

تطوير البنية األساسية لالقتصاد الرقمي من خالل االستثمار في حزم   تتمثل فيتجمع بين أربعة عناصر رئيسة  
تحسين البنية المؤسسية عن طريق النهوض ببيئة األعمال والنظام  ، ونترنت عالي السرعةالنطاق العريض واإل

باالقت ــالمرتب  يكولوجياأل الرقمــ ط  المنــ صاد  المالئمة وفتح  التشريعات  ة بصفة  ــافسـ ي السيما من خالل سن 
االتصاالت سوق  وفي  خاصة عامة  اإللكترونية  و  بصفة  المعامالت  سالمة  وضمان  السيبراني  األمن  تحقيق 

الرقمي بمشاركة    اتباع مقاربة تشاركية في صياغة وتنفيذ سياسات التحولووالمحافظة على خصوصية البيانات،  
األطراف المعنية والتنسيق بين كل المؤسسات المشرفة على تصميم وتنفيذ تلك السياسات، والتشجيع على  كل  

  نشر المعرفة والثقافة الرقمية ورقمنة الخدمات الحكومية. التدريب و الرقمية السيما من خالل التقنياتاستخدام 

  العون اإلنمائي العربي

ي العربي مصدراً هاماً من مصادر المساعدات اإلنمائية الدولية، وأحد أهم عناصر التعاون يعتبر العون اإلنمائ 
المساعدات  وتشمل  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  للعون  المانحة  العربية  الدول  تقدمها  التي  التنمية  لدعم 

العربية، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا    اإلنمائية العربية معظم الدول النامية في كل مناطق العالم بحيث تشمل المنطقة
 الالتينية، باإلضافة إلى دول شرق أوروبا، وأمريكا الشمالية ودول المحيط الهادي. 

العربية تقدم   اإلنمائية  الرسمية  رئيس   المساعدات  آليات  ثالث  الثنائية، من خالل  الحكومية  المساعدات  هي  ة 
التنمية األع المقدم من صناديق ومؤسسات  العربية في  والعون  الدول  التنسيق، ومساهمات  ضاء في مجموعة 

مؤسسات التنمية الدولية متعددة األطراف، باإلضافة إلى بعض األنواع من العون األهلي الخيري الذي تقدمه 
  الهيئات والجمعيات الخيرية الرسمية والمنظمات غير الحكومية. 

ا الرئيسة  القناة  واإلقليمية  الوطنية  الصناديق  المانحة  وتعتبر  العربية  الدول  حكومات  خاللها  من  تقدم  لتي 
مجموعة   أعضاء  العربية  اإلقليمية  والمؤسسات  الصناديق  عبر  المستفيدة  للدول  الميسرة  الثنائية  المساعدات 

يهدف التمويل اإلنمائي المقدم من مؤسسات مجموعة التنسيق إلى دعم برامج اإلصالح االقتصادي     .)2(التنسيق
ة إلى المشاريع المشتركة بين الدول  ف وتنفيذ مشاريع إنمائية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية إضا

  المستفيدة.  

مليار دوالر،   12.9حوالي    2019في عام    تنسيق التزامات العمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة البلغ إجمالي  
في المائة بالمقارنة مع العام السابق ليبلغ بذلك المجموع التراكمي اللتزامات    7.1أي بانخفاض بلغ نسبته حوالي  

تشير البيانات    مليار دوالر.  231حوالي    2019العمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة التنسيق إلى نهاية عام  
 132قد امتد إلى    )2019-2016(ى أمانة التنسيق بأن نشاط مؤسسات مجموعة التنسيق خالل الفترة  المتوفرة لد
مليار دوالر. وقد شملت هذه العمليات القروض اإلنمائية    66.5عملية بقيمة إجمالية قُدرت بنحو    2317جهة لتنفيذ  

القط ودعم  الخارجية  التجارة  تمويل  إلى جانب عمليات  والمعونات  تمويل  والمنح  في  والمساهمة  الخاص،  اع 
  .موازين المدفوعات للدول المستفيدة وعمليات أخرى 

 
مؤســســات مجموعة التنســيق: البنك اإلســالمي للتنمية، صــندوق أبو ظبي للتنمية، صــندوق األوبك للتنمية الدولية، الصــندوق الســعودي   )2(

ــندوق الكويتي للتنمية ــادي واالجتماعي، الص ــندوق العربي لإلنماء االقتص ــرف العربي للتنمية    للتنمية، الص ــادية العربية، المص االقتص
  االقتصادية في إفريقيا، برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، صندوق النقد العربي، وصندوق قطر للتنمية.

xiii 

مستوى   التمويليةعلى  للعمليات  الجغرافي  نصيب،  التوزيع  اال  بلغ  هذه  من  العربية  الدول   لتزامات مجموعة 
  33.7الي  األسيوية حو، ومجموعة الدول  2018في المائة في عام    52.7في المائة مقابل    37.2حوالي    الممولة

في    2.8والي  في المائة، ومجموعة دول أمريكا الالتينية ح  25.2في المائة، ومجموعة الدول األفريقية حوالي  
في   0.6ي ، والهيئات والمنظمات حوال 2019في المائة خالل عام  0.5المائة، ومجموعة الدول األخرى حوالي  

  . المائة

النفط والغاز  و بلغ نصيب قطاع الطاقة التي تشمل الكهرباء  ،  يات التمويليةبالتوزيع القطاعي للعملفيما يتعلق  
لمدفوعات  افي المائة، يليه القطاعات األخرى التي تشمل الصحة والتعليم واإلسكان ودعم موازين    41.7بنحو  

عام    30.1حوالي   التنسيق خالل  مجموعة  مؤسسات  التزامات  إجمالي  من  المائة  ال2019في  قطاع  ثم  ل  نق، 
، يليه قطاع في المائة  8.2في المائة، ثم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحوالي    11.9واالتصاالت حوالي  

  .ائةفي الم  1.5في المائة، وأخيراً قطاع الصناعة والتعدين بحوالي   6.6المياه والصرف الصحي بنحو 

  التعاون االقتصادي العربي المشترك) لفص (

  ودوره في تحقيق التنمية المستدامة مجال شؤون البيئة  في التعاون العربي 
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عرضت عملیة التنمیة في فلسطین للعدید من المصاعب والمعوقات التي تحول دون استمراریتھا، وتحد  علیھ، ت
من نتائجھا وتؤثر سلباً على مستوى المعیشة لغالبیة السكان، نظراً لعدم االستقرار والتدخالت المباشرة لسلطات  

العامة وتوسعات اإل البنیة األساسیة والمرافق  تتطلب  االحتالل، وضرب عناصر  نتاج في كل األنشطة. حیث 
ي بلد آلیات تنفیذ تبدأ بوضع األھداف لحصر الموارد في ضوء تقییم الوضع الراھن، ثم  أالتنمیة االقتصادیة في  

تحدید متطلبات تحقیق األھداف ورسم السیاسات واإلجراءات واآللیات الالزمة لتنفیذھا. وھذا یحتاج إلى جھد  
یة الفلسطینیة، الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في إطار مؤسسي  منظم من جمیع شركاء التنم

وقانوني، یتحقق باستخدام الوسائل والسیاسات االقتصادیة المختلفة.
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، كثفت الدول العربية مجهوداتها لتحقيق أهداف  2015هتمام بالتنمية المستدامة بداية من عام  استناداً إلى تزايد اال
،  وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامينالتنمية المستدامة ذات الصلة بالبيئة السيما من خالل العمل على ضمان  

بحار والموارد البحرية واستخدامها  حفظ المحيطات وال، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير الُمناخ وآثارهو
حماية النظم االيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على  ، و على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

مستدام مجالنحو  في  المشترك  العربي  العمل  تكثيف  إلى  إضافة  األراضي   ،  تدهور  ووقف  التصحر  مكافحة 
ة وتحقيق ي. تواجه الدول العربية في سعيها لتحسين األوضاع البيئلبيولوجي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع ا

الالزمة، وغياب   المالية  والموارد  التمويل  نقص  أهمها  من  لعل  التحديات،  من  بعدد  المستدامة  التنمية  أهداف 
تعرض عدد التنسيق الفاعل على مستوى السياسات وآليات التنفيذ، وسوء إدارة ملف األمن المائي والغذائي، و

  من الدول العربية إلى تطورات داخلية غير مواتية أثرت بشكل كبير على أوضاعها البيئة.

إلى السياسات التي تطبقها الدول العربية في مجال البيئة وعالقتها  يتطرق الفصل الثاني عشر  على ضوء ما سبق،  
ف وأداء الدول العربية في أهم االتفاقيات  بالتنمية المستدامة، مع نظرة على تطور مؤشرات البيئة العربية، وموق

البيئية متعددة األطراف ثم ينتهي باستعراض ألهم التحديات التي تواجه العمل البيئي في الدول العربية خالل 
  الفترة القادمة. 

  فصل تطورات االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل)(

  االقتصاد الفلسطيني

تعرض االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة األخيرة ألزمات متتالية على الصعيد المالي والسياسي واألمني، تمثلت  
باالعتداءات على األراضي الفلسطينية، والحجز على أموال المقاصة الفلسطينية، وتشديد الحصار على قطاع 

المحتلة، واالس الغربية  الضفة  في  والعوائق  القيود  المحتلة  غزة، وزيادة  القدس  مدينة  تهويد  في سياسة  تمرار 
وفصلها عن باقي أجزاء دولة فلسطين، وتقييد حركة التنقل والنفاذ لألفراد والبضائع وتذبذب حجم المساعدات 

  الخارجية وانخفاضها بل وتوقف الكثير منها في السنوات األخيرة. 

مليون دوالر من أموال الضرائب    138اقتطاع    2019فبراير    17وقد قررت (القوة القائمة باالحتالل) بتاريخ  
الفلسطينية في مخالفة صريحة لكافة المواثيق والقوانين الدولية، كون هذه االموال أموال فلسطينية تجنيها (القوة  
القائمة باالحتالل) بالنيابة عن السلطة الفلسطينية طبقا التفاقية أوسلو. وتقدر أموال الضرائب التي تجبيها القوة  

ً  250إلى    200المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية بما يتراوح بين     70تشكل نحو   مليون دوالر أمريكي شهريا
في المائة من إجمالي قيمة الضرائب    3بالمائة من اإليرادات المحلية الفلسطينية. وتقتطع دولة االحتالل نسبة  

  التي تحولها إلى السلطة كعمولة لها. 

الممارس لهذه  كل نتيجة  عمل  على  سلباً  وانعكست  الفلسطينية،  المالية  األزمة  تفاقمت  االحتالل،  لسلطات  ات 
المؤسسات الفلسطينية الرسمية، بما في ذلك صرف رواتب موظفي القطاع العام، وقد اتخذت السلطة الفلسطينية 

العقارات وال  التعيينات والترقيات وشراء  فيها وقف  التقشفية، بما  سيارات وتقنين بدالت جملة من اإلجراءات 
اقتطاع أموال الضرائب   التي تعانيها دولة فلسطين على خلفية قرار  السفر، وذلك لتخفيف حدة األزمة المالية 

  2000الفلسطينية. وقد قدرت األمم المتحدة التكلفة اإلجمالية للخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني بين عامي  
  مليار دوالر أميركي.   47.7الكيان المحتل، بأكثر من انب المتخذة من ج، بسبب اإلجراءات  2017و

، فقد تراجع معدل  2019في ظل األزمة المالية واالقتصادية والسياسية التي شهدتها دولة فلسطين خالل عام  
  .2018في المائة عام    1.2ع  ـة مــفي المائة مقارن  0.9ليصل إلى    2019النمو الحقيقي للناتج المحلي خالل عام  
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التطورات االقتصادیة الدولیة 

  نظرة عامة
العالمي   االقتصاد  من  2019عام  خالل  واجھ  عدداً 

على  أثرت سلباً على معدل نموه، جاء  التي  التحدیات  
من الكلي  الطلب  مستویات  تباطؤ  رأسھا   العدید  في 

المرتفع،   النسبي  الوزن  ذات  االقتصادیة  المناطق 
تأث عن  الر  فضالً  اإلمداد  ظل  فعالمیة  سالسل  ي 

التوترات التجاریة ما بین الوالیات المتحدة األمریكیة  
فيوالصین كبیر  تراجع  عن  أسفر  نمو  بما  معدل 

العالمیة الیقین حالة  أدتكما  .التجارة  الترقب وعدم 
االستثماراتإلى   نمو  معدل  االقتصادات  تراجع  في 

الا قطاعات  سلكبرى  في  المتأثرة  اإلنتاجیما  السلعي 
الدولتین.  ااءجراإلب بین  المتبادلة  الحمائیة  عالوةً ت 

سبق، ما  خروج  أساھم  على  موقف  غموض  یضاً 
األوروبي  بریطانیا االتحاد  العوامل  من  عن  فضالً 

منھا   تعاني  التي  دات  االقتصابعض  الھیكلیة 
. االقتصاد العالميفي تراجع معدل نمو األوروبیة

كبــرى صادات  اتخذت عدة اقتیاتلمواجھة تلك التحد
مــو یــة لــدفع عجلــة النراءات اقتصادیة ومالیة ونقدجإ

الطلــب جانــب  ھا ما ھو متعلق بتعزیز  االقتصادي، من
ــي مــن خــالل ضــخ  ــد مــن االالمحل ســتثمارات المزی

نقدیــة توســعیة تبنــي سیاســاتفضــالً عــن  ،حكومیةال
ــدع ــغیلل ــاتج والتش ــي م الن ــك الت ــا، كتل ــس تبناھ مجل

ــاطي ــدراالحتی ــثالي األمریكــي، الفی ــثالث حی ــام ب ق
ــعار ا ــي أسـ ــات فـ ــاط تخفیضـ ــز النشـ ــدة لتحفیـ لفائـ

.ي، وتعزیز االستھالك المحلياالقتصاد

انخفض معدل نمو االقتصاد العالمي  ،في ضوء ذلك
في 3.6، مقابل  2019في المائة عام  2.9لیصل إلى  

عام   االقتصادات  .  2018المائة  مستوى  على 
ل عام  الخة  دول المجموعنموتراجع معدل  المتقدمة،  

نحو  2019 المائة،1.7لیبلغ  في 2.2مقابل  في 
عام   واقتصادات 2018المائة  النامیة  للدول  بالنسبة   .

فسوال الناشئة،  دولرغم  ق  ُمعدل  اتحقیق  لمجموعة 
ضعف   یتجاوز  حققتنمو  حیث  المتقدمة،  الدولھما 

،  2018في المائة عام  4.5ابل  في المائة مق3.7بلغ  
أن یإال  المعدل  نمو  مثل  ذلك  معدل  دول تسجلھ  أقل 

.على مدى األعوام العشرة السابقةالمجموعة

ال بمعدل  المتعلقة  التطورات  یخص  فقد  تضفیما  خم، 
عام   ً 2019شھد  تراجعا في  ،  التضخم  معدالت  في   

إلى   لیصل  المتقدمة،  المائة1.4الدول  مقابل  في   ،2
إلى بصورة أساسیة  ذلكیُعزى.2018في المائة عام  

خاصة  عجاتر المتقدمة  الدول  في  التضخم  معدل 
المتحدة وعدم  األمریكیةالوالیات  الیورو،  ومنطقة   ،

2عند مستوىا على تحقیق التضخم المستھدفتھقدر
العدید من التراجع في معدل التضخم  شجعفي المائة.

، من  تیسیریھقدیة  یاسات ني س تبنعلىالدول المتقدمة  
متتاخالل تخفیضات  الفائدة  أيفلیة  إجراء  سعار 

المحليلتنشیط   في  .الطلب  التضخم  لمعدل  بالنسبة 
الناشئة  السوق  واقتصادات  النامیة  الدول  مجموعة 

عام   خالل  ارتفاعاً  فقد سجل  لیبلغ 2019األخرى،   ،
، وذلك  2018في المائة عام  4.8في المائة، مقابل  5

الغذائیة  السلع  أسعار  في  النسبي  لالرتفاع  انعكاسا 
تم ً لثالتي  االستوزنا السلة  في  كبیراً  ھالكیة  نسبیاً 

بتلك الدول.

ع العمل  ،  2019ام  وخالل  عن  العاطلین  عدد  ارتفع 
،  2019عام  ملیون عاطل188لى حوالي  لم إالعافي  

، ومع ذلك 2018عام  طل  عاملیون172مقابل نحو  
عند  2018نفس مستوى عام  بقي معدل البطالة على

الواقع فإن أسواق العمل  يفي المائة. وف5.4مستوى  
تحت ضغط أصبحت  العوامل العالمیة  من  مجموعة 

التقدم   أھمھا  الوزیاالتقنيالمركبة،  تكامل دة 
كما   العالمیة.  التورید  سالسل  طول  على  االقتصادي 

ظاھر سنوات،  ة  تعمقت  منذ  بوضوح  تظھر  بدأت 
ظاھرة   تقنیاتتنامي  وھي  على  الذكاء  االعتماد 

، فیما  بقوة في مجال اإلنتاجتناعي والروبوتاطصاال
تزال   األكبر  اإلال  فيشكالیة  معدل ع  ارتفاتتمثل 

. في المائة13.6حو بلغ نیبین الشباب لالبطالة 

ُمعدلم تراجع  انعكس  آخر،  جانب  االقتصاد  ن  نمو 
معدل   على  التجاریة  الحمائیة  واإلجراءات  العالمي 

التجارة   عام  الدولیةنمو  تراجع  2019خالل  الذي 
مقابل  0.9و  نحىلإ المائة،  عام  3.8في  المائة  في 

القالئل 2019عام  بذلك  د  عیُ ل.  2018 األعوام  من 

الفصل
ألول ا




