
بعد عامين على تفشي جائحة كوفيد-19، 
ال يزال االقتصاد العالمي يواجه مخاطر 

جراء البطء في حمالت التلقيح والتخّوف 
من موجات ومتحّورات جديدة، آخرها متحّور 

أوميكرون. وقد أثرت هذه العوامل على 
االنتعاش االقتصادي في عام 2021، ولكن 

التوقعات لعامي 2022 و2023 ال تزال 
إيجابية، على افتراض أن يسّجل االقتصاد 

العالمي نموًا بنسبة 4.1 في المائة في عام 
2022 و4.2 في المائة في عام 2023. 
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موجز لإلعالم

وقائع وآفاق
 مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية

في المنطقة العربية 2021-2020

 االقتصاد 
العالمي

يتوقع أن ينمو بنسبة
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تبــدو آفــاق االقتصــاد الكلي للمنطقــة العربية إيجابية. 
ومــن المتوقــع أن يســتمر االنتعــاش االقتصادي الذي 

بــدأ فــي عــام 2021 بنمــو قدره 4.1 فــي المائة على مدى 
عامــي 2022 و2023. ومــن المتوقــع أن يرتفــع الناتج 

المحلــي اإلجمالــي بنســبة 3.7 فــي المائــة في عام 2022 
و3.6 فــي المائــة فــي عــام 2023 )علــى افتراض أن يبلغ 
متوســط ســعر النفط 60 دوالرًا للبرميل( وبنســبة 3.9 
في المائة في العامين إذا ارتفع متوســط ســعر النفط 

إلــى 80 دوالرًا للبرميــل. ويمكــن أن يؤثــر المتحّور 
األخيــر أوميكــرون علــى معدالت النمــو في المنطقة 
العربية. وحســب ســيناريو انتشــار المتحّور الجديد 

علــى نطــاق واســع، قد يتباطأ نمــو الناتج المحلي 
 اإلجمالي في عامي 2022 و2023، بنســبة 

2.4 و3.2 فــي المائــة علــى الترتيب. 

تختلــف ســرعة االنتعاش االقتصــادي بين مجموعات 
البلــدان فــي المنطقــة العربيــة، ويتوقف ذلك على 

حالــة الوبــاء، وســرعة حمــات التلقيح، واالعتماد على 
عائــدات النفــط، وأهمية عائدات الســياحة، والتحويات 

المالية، والمســاعدة اإلنمائية الرســمية. ففي بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي، من المتوقــع أن ينمو الناتج 

المحلــي اإلجمالــي بيــن 3.6 و3.9 فــي المائة في عام 
2022 )1.8 فــي المائــة مــع متحــّور أوميكرون(. وفي 

البلــدان المتوســطة الدخــل، من المتوقــع أن ينمو الناتج 
المحلــي اإلجمالــي بنســبة 4.1 فــي المائــة في عام 2022 

)3.4 فــي المائــة مع متحّور أوميكرون(. وســتظل 
البلــدان المتأثــرة بالصراعات تواجه ظروفًا سياســية 
غيــر مســتقرة، ومــن المتوقع أن ينمــو الناتج المحلي 

اإلجمالــي فيهــا بنســبة تتــراوح بيــن 4.3 و4.5 في المائة 
فــي عــام 2022 )2.8 فــي المائة مــع متحّور أوميكرون(. 

وال تــزال الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة صعبة في 
أقــل البلــدان العربيــة نمــوًا، حيث يتوقــع أن ينمو الناتج 

المحلــي اإلجمالــي بنحــو 2 فــي المائة في عام 2022 
)1.7 فــي المائــة مــع متحوّر أوميكرون(. 

تواجــه المنطقــة العربيــة تحديات اجتماعية 
واقتصاديــة جســيمة. ومــن المتوقــع أن ينخفض معدل 

الفقــر مــن 27 فــي المائــة من مجموع الســكان في عام 
2021 إلــى نحــو 26 فــي المائــة في عام 2023، كاشــفًا 

عــن فــوارق بيــن مجموعات البلدان. ومــن المتوقع أيضًا 
أن ينخفــض معــدل البطالــة مــن 11.1 فــي المائة في عام 

2022 إلــى 10.7 فــي المائــة فــي عــام 2023، بينما تظل 
معدالت بطالة الشــباب، وال ســيما الشــابات، األعلى في 

العالــم. ومــن المتوقــع أن تظــل البطالة مرتفعة جدًا 
في البلدان التي تعاني من عدم اســتقرار سياســي 

واقتصادي. 
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حققــت المنطقــة تحســنًا طفيفــًا فــي تضييق الفجوة بين 
الجنســين في عام 2020. وبالوتيرة الحالية، يســتغرق 

تحقيــق التكافــؤ بيــن الجنســين 142 عامًا. وتهدد 
جائحــة كوفيــد-19 بتبديــد التقدم نحــو التكافؤ بين 

الجنســين فــي الصحــة والتعليــم. وال تزال أوجه قصور 
 حــادة تشــوب نظــم الحماية االجتماعيــة في المنطقة، 

إذ ال يســتفيد مــن عنصــر واحــد على األقل من 
 مكتســباتها ســوى 35 في المائة من الســكان.

انخفضــت حصــة إجمالــي إيــرادات الحكومة من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي علــى مــدى العقد ونصف العقد 

الماضييــن، وقــد تضررت بفعــل جائحة كوفيد-19. 
وتختلــف مصــادر اإليــرادات كثيرًا بين البلدان. وتشــكل 

الضريبــة علــى الثــروة نســبة ضئيلة من مجموع 
 اإليــرادات الضريبيــة، رغــم تركــز الثروة في يد أغنى 

1 في المائة من الســكان. وتشــكل عائدات النفط والغاز 
المصــدر الرئيســي لإليــرادات في بلــدان مجلس التعاون 

الخليجــي، فــي حيــن تعتمد البلدان المتوســطة الدخل 
علــى الضرائــب كمصــدر رئيســي لإليرادات العامة، بما 

فــي ذلــك الضرائــب التنازلية على الســلع والخدمات، ما 
 يزيــد العــبء على الفقراء والطبقة الوســطى. 

المرونــة الضريبيــة محدودة فــي البلدان العربية 
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، أي أن نمــو الناتج 

المحلــي اإلجمالــي بمقــدار معّيــن يحقق نموًا نســبيًا أقل 
فــي اإليــرادات الحكوميــة. ويعــزى ذلك إلى ضعف إدارة 

الضرائب والتســرب الضريبي. 
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142 عامًا لتحقيق 
التكافؤ بين 

الجنسين
نظم الحماية 

االجتماعية تعاني من 
أوجه قصور حادة

عائدات النفط 
والغاز

تشكل المصدر الرئيسي 
لإليرادات في بلدان مجلس 

التعاون الخليجي

 البلدان المتوسطة 
 الدخل تعتمد على

الضرائب

ضعف إدارة الضرائب 
والتسرب الضريبي
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رؤيتنا: طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار

ُم المشورة، نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030.  رسالتنا: بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ

يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.

www.unescwa.org

ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان

مصادر الصور:


