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واإلنســانية  الصحيــة  املخاطــر  مــن  الحــرب  هــذه  فاقمــت  وقــد 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي، وأســفرت 

عــن اضطرابــات حــادة فــي األســواق العامليــة للطاقــة والغــذاء واملــال، 

وعرضــت 1,7 مليــار شــخص فــي العالــم ملخاطــر شــديدة نتيجــة لتضخــم 

األســعار العاملية للغذاء والطاقة ولتشــدد األوضاع املالية العاملية، من 

بينهــم 553 مليــون أصبحــوا فقــراء بالفعــل و215 مليــون شــخص باتــوا 

.)UN. April 2022( يعانــون مــن نقــص التغذيــة

وفــي ضــوء البيئــة العامليــة شــديدة املخاطــر، والتــي تســودها حالــة مــن 

عــدم اليقيــن، نهــدف فــي هــذا التقريــر إلــى البحــث فــي كيفيــة تعزيــز متانــة 

ومرونــة االقتصــادات العربيــة ملواجهــة هــذه األزمــة والصمــود أمامهــا 

والتكيــف مــع آثارهــا الســلبية والتعافــي منهــا، واغتنــام مــا قــد تتيحــه مــن 

فــرص.2  كمــا أنــه وباالســتفادة مــن التقاريــر الدوليــة واإلقليميــة، يمكــن 

تحديــد السياســات االقتصاديــة املالئمــة للــدول العربيــة، واإلصالحــات 

الهيكليــة الالزمــة، وســبل التعــاون بينهــا ومــع املجتمــع الدولــي إلدارة هــذه 

األزمــة بطريقــة ممنهجــة ومتكاملــة.

1. مقدمة

مــع دخــول جائحــة كورونــا عامهــا الثالــث ومــع اســتمرار مالحظــة بعــض 

اإلصابــات املتزايــدة بفيــروس كورونــا فــي الصيــن بشــكل خــاص وبعــض 

الــدول األوروبيــة، يشــير إلــى أن الجائحــة لــم تنتــه بعــد.1 وفــي الوقــت الــذي 

تســيطر علــى العالــم حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن مســار تطــور الفيــروس 

واحتمــاالت أن يشــهد طفــرة أخــرى أو ظهــور متحــورات جديــدة منــه، 

إندلعــت الحــرب الروســية- األوكرانيــة فــي 24 فبرايــر 2022. 

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 1213 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2- يقصــد بمتانــة االقتصــاد العربــي )robustness( قدرتــه علــى املحافظــة علــى اإلنتــاج أثنــاء األزمــات، وبمرونتــه 

)resilience( أي قدرتــه علــى العــودة بســرعة إلــى العمليــات الطبيعيــة لــه بعــد األزمــات.

1 - تراكــم عــدد حــاالت اإلصابــة املؤكــدة بفيــروس كورونــا ألكثــر مــن 400 مليــون إصابــة فــي جميــع أنحــاء العالــم حتــى 

 UN.( منتصــف مــارس 2022. وتجــاوز عــدد الوفيــات املعــروف أنهــا ناجمــة عــن فيــروس كورونــا ســتة مالييــن وفــاة

.)April 2022
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الفصل األول

 أهم آثار الحرب الروسية - األوكرانية
على االقتصاد العالمي

هيكل التقرير

لقــي 
ُ
يتكــون هــذا التقريــر مــن ثالثــة فصــول رئيســية. فــي الفصــل األول، ن

الضوء على أهمية روسيا وأوكرانيا في األسواق العاملية للغذاء والطاقة، 

ونحــدد أهــم آثــار الحــرب الروســية-األوكرانية علــى االقتصــاد العالمــي. 

ويتــم فــي الفصــل الثانــي، تحديــد اآلثــار االقتصاديــة لهــذه الحــرب علــى 

الــدول العربيــة. وفــي ضــوء التقاريــر الدوليــة واإلقليميــة وأوضــاع الــدول 

العربيــة، نطــرح فــي الفصــل الثالــث مجموعــة مــن التوصيــات التــي يمكــن 

أن تســاهم فــي تعزيــز متانــة ومرونــة االقتصــادات العربيــة وقدرتهــا علــى 

إدارة األزمــة. 

الفصل األول

أهم آثار الحرب الروسية- األوكرانية على 
االقتصاد العالمي

’’

’’
الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 1415 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية
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وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

أهم آثار الحرب الروسية- األوكرانية على
االقتصاد العالمي

تمثل روسيا وأوكرانيا أهمية كبيرة في األسواق العاملية للغذاء والطاقة. 

ومــن ثــم، فقــد أدى انــدالع الحــرب الروســية- األوكرانيــة إلــى ارتفاعــات 

وتقلبات كبيرة في األسعار العاملية للسلع األساسية؛ وتفاقم االضطرابات 

فــي سالســل اإلمــداد العامليــة؛ وتراجــع عائــدات الســياحة الدوليــة.

’’
’’

ــد  ــع تزاي ــه م ــع قدمي ــى أصاب ــف عل ــم يق العال

ــي  ــي األوكران ــراع الروس ــزالق الصــ ــاالت ان احتم

واتســـــــاع رقعـــة التأثيــــــــر علـــى االقتــــــــصاد 

واألمــــن العـــــالمي، مــع إصــــرار الــــروس علــى 

تحـقـــيق أهـــدافهم، والغـــرب الــــذي يســعى 

لمعــــاقــــــبة واســــتـــنزاف روســـــــيا مـهـــما 

ــان الثمــن. كــ
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ــن  ــة م ــية األوكراني ــرب الروس ــة الح ــت أزم فاقم

ــا  ــي تواجهه ــة الت ــكالت االقتصادي ــدة المش ح

دول العالــم والتــي أنهكتهــا جائحــة كورونــا 

والتضخــم  بالديــون  وأثقلتهــا  داميــة  بجــروح 

وارتفــاع نســب البطالــة والتراجــع واالنكمــاش 

االقتصــادي.
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 لوكالــة الطاقــة الدوليــة )IEA. 2022(، تعتبــر روســيا ثالــث أكبــر 
ً
ووفقــا

منتج للنفط في العالم بعد الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية 

)الشكل رقم 2(، وأكبر ُمصدر للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر ُمصدر 

 
ً
عــد مــوردا

ُ
. كمــا أن روســيا ت

ً
للنفــط بحوالــي 5 مليــون برميــل نفــط يوميــا

 للمنتجات الكيميائية- كاألسمدة واملعادن واملنتجات الخشبية. 
ً
رئيسيا

الشكل رقم )1(: روسيا وأوكرانيا-العبان رئيسيان في األسواق العاملية للغذاء

)UNCTAD( املصدر: األمم املتحدة

روسيا 

الذرة بذور اللفت  الزيتية الشعير القمح زيت عباد الشمس والبذور

أوكرانيا 

53

2723
1614

17

3618

9

12

11
6
10

1
13

  1-1   أهمية روسيا وأوكرانيا في األسواق 

العالمية للغذاء والطاقة

تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم وأكبر منتج بعد الصين والهند. 

وتعــد أوكرانيــا واحــدة مــن أكبــر خمــس دول مصــدرة للقمــح فــي العالــم. 

وتســتحوذ أوكرانيــا وروســيا مجتمعتــان علــى 53 فــي املائــة مــن التجــارة 

العامليــة لســلع رئيســية ومهمــة.3 )الشــكل رقــم 1(. 

3-  %53 في زيت عباد الشــمس والبذور، و27 في املائة من التجارة العاملية في القمح، و23 % من الشــعير 

فــي العالــم، و14 % مــن الــذرة.
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 الشكل رقم )2(: أهم الدول املنتجة للنفط في العالم 

)حصة الدولة من اإلنتاج العالمي للنفط، %(

املصدر: منتدى االقتصاد العالمي والوكالة الدولية للطاقة 2022

1-2  ارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية

أدت الحــرب الروســية - األوكرانيــة إلــى اضطرابــات كبيــرة فــي سالســل 

اإلمــداد وقفــزات ضخمــة فــي األســعار العامليــة للغــذاء والنفــط والغــاز 

واملعــادن فــي الربــع األول مــن عــام 2022 )الشــكل رقــم 3(. 

أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة   ،2022 أبريــل   8 فــي 

)الفــاو( ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة بنســبة 34 % عــن العــام الســابق، 

وارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 60 %، وزيادة أسعار الغاز واألسمدة 

 .)United Nations. 2022( بأكثــر مــن 3 أضعــاف

وهــذه االرتفاعــات فــي األســعار العامليــة كان لهــا آثــار إنســانية واقتصاديــة 

واجتماعيــة كبيــرة فــي دول كثيــرة، ومنهــا الــدول العربيــة، حيــث أدت 

بطبيعتها إلى تفاقم الضغوط التضخمية وانعدام األمن الغذائي بها، 

 .
ً
الســيما بالنســبة لألســر األشــد فقــرا

الواليات املتحدة األمريكية
السعودية

االتحاد الروسي
كندا

العراق
الصين

اإلمارات
إيران

البرازيل
الكويت

16.5
11

10.7
5.1

4.1
3.9

3.7
3.1

2.7
3
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الشكل رقم )3(: ارتفاع األسعار العاملية للسلع األساسية

من يناير 2020 إلى مارس 2022

املصدر: البنك الدولي

املؤشر، 100 = يناير 2020
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ارتفاع األسعار العالمية للغذاء
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وأزمــة  غــذاء  أزمــة  علــى  مقبــل  العالــم 

ــز  ــد يحف ــه.. وق ــى طحن ــك عل ــة توش اقتصادي

ذلــك خــروج شــعوب الــدول الفقيــرة بثــورات 

بــل ومــن المحتمــل جــدًا  علــى حكوماتهــا، 

ــج.  ــرى بالتدري ــى دول أخ ــى إل ــل الفوض أن تنتق

فارتبــاط النظــام االقتصــادي العالمــي ببعضــه 

ال يتــرك أي دولــة بمنــأى عمــا يحــدث فيــه.

- علــى ســبيل املثــال، تقلصــت الطبقــة املتوســطة فــي ســريالنكا إلــى مــا دون خــط الفقــر.. وقامــت الحكومــة 
بتوجيــه املواطنــن وموظفــي الحكومــة للعمــل فــي الحقــول الزراعيــة لتفــادي دخــول البــالد فــي مجاعــة، وهــو مــا 

أشــعل الشــعب وبدأ بثورة ضد الحكومة أســقطت الرئيس وحكومته.. وبحســب األمم املتحدة، فإن الوضع 

فــي ســريالنكا ليــس إال قمــة جبــل الجليــد العائــم، وأن اإلعصــار فــي طريقــه إلــى أن يضــرب جميــع الــدول خاصــة 

الفقيــرة. فــدول مثــل ألبانيــا وهولنــدا وإيطاليــا وبلغاريــا ومقدونيــا ودول البلقــان واألرجنتــن وبنمــا وهاييتــي 
وكينيــا شــهدت بالفعــل احتجاجــات ومظاهــرات وفو�ضــى عارمــة بســبب ارتفــاع أســعار الســلع األساســية 

واملحروقات وغالء املعيشة وخلفت العديد من هذه املظاهرات قتلى وجرحى جراء االشتباكات العنيفة بين 

قــوى الشــرطة واملتظاهريــن، وســقطت كثيــر مــن الحكومــات علــى إثرهــا.
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احتجاجات ومظاهرات في كافة أنحاء العالم 

بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وأزمة 

غالء المعيشة

املغربتونس

العراق السودان

األردن

فلسطين

لبنان

اليمن

سوريا

ليبيا باكستانالجزائر



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 3031 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية
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ارتفاع األسعار العالمية للغذاء

عقــب إنــدالع الحــرب الروســية- األوكرانيــة، ارتفعــت أســعار الحبــوب1 

بأكثــر مــن 30 % فــي مــارس 2022 مقارنــة بديســمبر 2021 ) الشــكل رقــم 
4(. وبنهايــة مــارس 2022، اتخــذت 53 دولــة إجــراءات تتعلــق بالسياســة 

التجاريــة لتقليــل أو حظــر صــادرات الحبــوب. وإذا مــا طــال أمــد الحــرب، 

فــإن ذلــك ســيؤدي بالتبعيــة لزيــادة االضطرابــات فــي عمليــات الزراعــة 

 علــى توافــر املــواد 
ً
والحصــاد والشــحن، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا

الغذائيــة ويرفــع مــن أســعارها.

1-  القمح والذرة.

أبريل              مارس            فبراير               يناير 2022                  ديسمبر                  نوفمبر               أكتوبر2021 

 الحرب في أوكرانيا

القمح منذ 1 ديسمبر القمح

الذرة
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الذرة منذ 1 ديسمبر
32%

الشكل رقم )4(: ارتفاع وتقلبات أسعار القمح والذرة )السعر بالدوالر األمريكي(

املصدر: األمم املتحدة

وتشــير البيانــات العامليــة إلــى ارتفــاع  متوســط   الســعر اليومــي للقمــح خــالل 

األســبوع األول مــن مــارس 2022 بنســبة 53 % عمــا كان عليــه فــي ينايــر مــن 

ذات العــام، وارتفــاع ســعر الــذرة بنســبة 23 %. وتشــير العقــود املســتقبلية 

 عما 
ً
إلى أن أسعار القمح في إبريل 2022 ستكون أعلى بنسبة 40 % تقريبا

كانت عليه في يناير2022، مع توقع ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 24 % عن 

مســتويات ينايــر )الشــكل رقــم 5(. 
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روسيا تغزو أوكرانيا

       القمح               الذرة

  

الشكل رقم )5(: ارتفاع األسعار العاملية للقمح والذرة نتيجة

للحرب الروسية- األوكرانية

املصدر: مؤشر ستاندرد اند بورز ملعلومات السوق العاملية

وقد أدت الحرب الروسية- األوكرانية إلى تعطيل نقل صادرات الحبوب 

 مــن إبريــل 2022، حيث كان 
ً
األوكرانيــة عبــر موانــئ البحــر األســود اعتبــارا

صدر أوكرانيا ما يصل إلى 20 مليون طن من القمح خالل 
ُ
من املتوقع أن ت

املوسم الحالي )املنتهي في يوليو 2022(، بما يعادل حوالي 10 في املائة من 

صادرات القمح العاملية. 

ويبدو أن الحرب الروسية- األوكرانية ستؤدي النخفاض اإلنتاج الزراعي 

50 %. كمــا  إلــى   % 25 األوكرانــي فــي املوســم القــادم بنســبة تتــراوح مــن 

ســتواجه الصــادرات الروســية مــن الســلع الغذائيــة عــن طريــق البحــر 

اضطرابــات شــديدة، حيــث أعلنــت العديــد مــن الخطــوط املالحيــة إلغــاء 

الحجــوزات الروســية، خاصــة فــي ظــل صعوبــات الحصــول علــى التأمــن.
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الفائــدة  أســعار  لرفــع  العالــم  دول  تتجــه 

للتضخــم  القياســية  المســتويات  لمواجهــة 

"، والتــي  ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات   "

العالمــي.  باالقتصــاد  تعصــف  أصبحــت 

البنــك املركــزي األوروبــي - وعلــى إثــر خطــى االحتياطــي األمريكــي - بــات يرضــخ لضغــوط رفــع أســعار الفائــدة 

ملكافحــة التضخــم وحمايــة اليــورو الــذي تراجــع ليتســاوى مــع الــدوالر األمريكــي للمــرة األولــى منــذ عقديــن. 

وبحســب مســؤولو الفيدرالــي األمريكــي، فإنــه مــن املتوقــع أن يرتفــع ســعر الفائــدة إلــى 3.4 % بحلــول نهايــة 

2022، وإلــى 3.8 % فــي 2023، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى الشــركات واألفــراد، مــن حيــث ارتفــاع تكاليــف 

االقتــراض مثــل الرهــون العقاريــة والســيارات وبطاقــات االئتمــان، بمــا يؤكــد املخــاوف املتزايــدة بشــأن ارتفــاع 

تكاليــف املعيشــة.
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ارتفاع األسعار العالمية للطاقة

على صعيد الطاقة، أدت الحرب الروسية- األوكرانية إلى تعطيل وعجز 

فــي إمــدادات الوقــود، ممــا أدى إلــى ارتفــاع حــاد فــي أســعار النفــط العاملية. 

ففي األسبوع األول من الحرب تجاوز سعر خام برنت 100 دوالر للبرميل، 

بعد أن كان سعره في املتوسط 70 دوالر قبل الحرب )الشكل رقم 6(. 

الشكل رقم )6(: سعر النفط الخام برنت خالل الفترة

 ديسمبر 2021 – إبريل 2022 

)بالدوالر للبرميل(

املصدر: منظمة السياحة العاملية

وفــي مــارس 2022، ارتفعــت أســعار الطاقــة )بالــدوالر األمريكــي( بأربعــة 

أضعــاف مســتوياتها الســائدة فــي إبريــل 2020، وهــي أكبــر زيــادة فــي أســعار 

الطاقــة منــذ ارتفــاع أســعار النفــط عــام 1973 )الشــكل رقــم 7(. وقــد بلــغ 

 ،2022 116 دوالر للبرميــل فــي أوائــل مــارس  متوســط   ســعر خــام برنــت 

بزيــادة قدرهــا 55 % مقارنــة بشــهر ديســمبر 2021. 
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السعر الفوري لنفط برنت 
الخام (أوروبا)

 ديسمبر 2021 - أبريل 2022 
(دوالر أمريكي للبرميل)

املصدر: جمعتھ منظمة 
السياحة العاملية من إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية
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أزمــة ارتفــاع أســعار الســلع والمــواد األساســية 

الناجمــة عــن حــرب أوكرانيــا أدت إلــى تفاقــم 

أزمــة كلفــة المعيشــة لمئــات المالييــن مــن 

واألزمــة  الفقــراء..  رقعــة  واتســاع  النــاس 

ــدوم  ــد ت ــا ق ــوءًا ألنه ــزداد س ــا لت ــي طريقه ف

لســنوات.

صندوق النقد الدولي
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وفــي إبريــل 2022، تراجــع ســعر خــام برنــت بعــد إعــان الواليــات املتحــدة 

فــي وكالــة الطاقــة الدوليــة عــن إطــاق كميــات  وبعــض الــدول األعضــاء 

كبيــرة مــن النفــط مــن مخزونهــا االســتراتيجي، وكذلــك لتوقعــات ضعــف 
الطلب بســبب عمليات اإلغاق املرتبطة بفيروس كورونا في العديد من 

املــدن الصينيــة. وأصبــح متوســط   ســعر خــام برنــت 100 دوالر للبرميــل فــي 

عــام 2022، بزيــادة قدرهــا 42 % عــن عــام 2021 وهــو أعلــى مســتوى منــذ 

عــام 2013. 

الشكل رقم )7(: معدل نمو األسعار العاملية للطاقة

من يناير 1970 إلى مارس 2022

املصدر: البنك الدولي
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وقــد أعلنــت عــدة دول، بمــا فــي ذلــك اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة 

والــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، فــرض عقوبــات علــى صــادرات 

النفــط  واردات  املتحــدة  الواليــات  حظــرت  فقــد  الروســية.  الطاقــة 

والغــاز والفحــم الرو�ضــي، وأعلنــت اململكــة املتحــدة عــن خطــط للتخلــص 

التدريجــي مــن واردات النفــط الروســية بحلــول نهايــة عــام 2022. 

 
ً
وأعلن االتحاد األوروبي فرض حظر على واردات الفحم من روسيا )بدءا

 بنســبة الثلثــن لــواردات الغــاز الرو�ضــي 
ً
مــن أغســطس 2022( وخفضــا

بحلــول نهايــة عــام 2022. ويفكــر االتحــاد األوروبــي أيضــا فــي توســيع هــذه 

اإلجــراءات لتشــمل النفــط مــع اإللغــاء التدريجــي النهائــي مــن واردات 

الوقــود األحفــوري الروســي بحلــول عــام 2027. 

كما وقررت العديد من شركات النفط الكبرى وقف عملياتها في روسيا، 

بينمــا اختــار العديــد مــن التجــار مقاطعــة النفــط الروســي، األمــر الــذي 

 الصعوبــات واملخاطــر فــي إجــراء املعامــالت أو الحصــول علــى 
ً
يعكــس جزئيــا

التأمــن علــى الشــحنات.

 لتقديــرات وكالــة الطاقــة الدوليــة، فقــد تقلــل العقوبــات الحاليــة 
ً
ووفقــا

الصــادرات الروســية مــن النفــط بمقــدار 2,5 مليــون برميــل فــي اليــوم 

، أي ما يعادل حوالي 3  % من اإلمدادات 
ً
 من مايو 2022 فصاعدا

ً
اعتبارا

.)IEA. 2022( العامليــة
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وفــي تصعيــد تكتيكــي مــن جانبهــا، طلبــت روســيا مــن الــدول املســتوردة 

للطاقــة منهــا أن تدفــع بالروبــل ومــن خــالل بنــوك روســية وإال فإنهــا 

ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي، وهو األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى 

تعقيدات إضافية خاصة وأن العقود الحالية مقومة بعمالت مختلفة.

وقــد ارتفعــت أســعار الغــاز الطبيعــي فــي أوروبــا إلــى أعلــى مســتوى لهــا علــى 

 مــن تعطــل الــواردات مــن روســيا. كمــا 
ً
اإلطــالق فــي مــارس 2022، خوفــا

 
ً
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الواليات املتحدة بمقدار الثلث تقريبا

 زيادة 
ً
في مارس 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وهو ما يعكس جزئيا

الطلب على الصادرات األمريكية من الغاز الطبيعي املسال )الشكل رقم 

8(. وعلــى صعيــد آخــر، وصلــت أســعار الفحــم إلــى أعلــى مســتوياتها علــى 

اإلطالق في مارس 2022 بسبب زيادة الطلب عليه كبديل للغاز الطبيعي 

فــي توليــد الكهرباء.

 2021 أكتوبــر 2022    ديســمبر    نوفمبــر     ينايــر مــارس    فبرايــر     أبريــل         
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الخــام النفــط 
 

الطبيعــي الغــاز 

الطبيعــي  الغــاز 

ديســمبر  1 منــذ 

149%

الخــام النفــط 

ديســمبر  1 منــذ 

146% أوكرانيــا فــي   الحــرب 

الواليــات املتحــدة تحــذر مــن
ألوكرانيــا محتمــل  روســي  غــزو 

 الشكل رقم )8(: تقلبات األسعار العاملية للنفط الخام والغاز الطبيعي 

)سعر األساس= 1 أكتوبر 2021(

املصدر: األمم املتحدة
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التــي  الشــديدة  االقتصاديــة  العقوبــات  أن  يبــدوا 

ــل  ــا ب ــدي نفع ــم تج ــيا ل ــى روس ــرب عل ــا الغ فرضه

نفســه!  علــى  النــار  يطلــق  بالــذي  أشــبه  وكانــت 

ــر  ــران كأكث ــي يظه ــي واألوروب ــاد األمريك فاالقتص

االقتصــادات معانــاة  وتأزمــا، وســط نســب التضخم 

وشــح  العالــم،  دول  تشــهدها  التــي  التاريخيــة 

الســلع واالرتفاعــات الحــادة فــي أســعار الطاقــة 

فــي  والركــود  الكبيــر  والتراجــع  والمحروقــات 

األســواق.
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آثار الغزو الروسي المحتمل وكرانيا في أسواق الطاقة

عالمي� للنفط  منتج  أكبر   ثاني 
 بإنتاج 10.5 مليون برميل يومي�

مورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا 
بصفة خاصة

مركز رئيسي لنقل الطاقة 
خاصة إلى أوروبا

تنقل روسيا 40 مليار متر مكعب من الغاز 
سنوي� عبر أوكرانيا  

 ثاني أكبر منتج للغار الطبيعي
 عالمي� بإنتاج 761 مليار متر مكعب

صعود أسعار النفط إلى أعلى 
مستوياتها في 7 سنوات

ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 
الضعف في آخر 6 أشهر

 التوترات بين
روسيا وأوكرانيا

أدت إلى

أمريكا وأوروبا تهددان بفرض 
عقوبات على روسيا

ألمانيا قد توقف خط أنابيب نورد 
ستريم  2 القادم من روسيا

عواقب محتملة

عجز إمدادات الغاز في أوروبا 
مع استيراد 35 % من روسيا

ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في 
أوروبا إلى مستويات قياسية

سوق الغاز 

النفط  سوق  إمدادات  في  عجز 
بالتزامن مع تسارع الطلب 

تضرر أوروبا مع استيراد ربع 
احتياجاتها النفطية من روسيا

توقعات بارتفاع أسعار النفط 
إلى 150 دوالر£ للبرميل 

سوق النفط

روسيا
أوكرانيا

 تداعيات الغزو الروسي وكرانيا

attaqa.net :املصدر
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الشكل رقم )9(: معدل نمو األسعار العاملية لألسمدة من

يناير 1970 إلى مارس 2022

املصدر: البنك الدولي

ومــن جانبهــا، دعــت روســيا املنتجــن احملليــن لخفــض كميــات إنتــاج 

األســمدة، بســبب مشــاكل التســليم مــع شــركات الخدمــات اللوجســتية 

األجنبيــة. وتتميــز روســيا بكونهــا مــن مصــّدري أنــواع عديــدة مــن األســمدة 

منخفضــة التكلفــة املســتخدمة فــي جميــع القــارات. ومــن املؤكــد بأن تؤدي 

هذه الخطوة الروسية إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق العالمي من 

حيث ارتفاع التكاليف على املزارعين في جميع أنحاء العالم وبالتالي على 

املســتهلك، وذلــك بعــد أن وصلــت أســعار الغــذاء العامليــة إلــى مســتويات 

قياســية بالفعــل.

ارتفاع األسعار العالمية لألسمدة

أدى نقص اإلمدادات الناجم عن الصراع األوكراني الرو�ضي، إلى ارتفاع 

أســعار األســمدة إلى مســتويات قياســية. حيث تصدر روســيا وبيالروســيا 

 نحــو خمــس األســمدة فــي العالــم. 
ً
- وهــي حليفــة مقربــة مــن روســيا - معــا

وقــد ارتفعــت أســعار األســمدة بنســبة 220 % بيــن إبريــل 2020 ومــارس 

2022، وهــي أكبــر زيــادة لهــا منــذ عــام 2008 )الشــكل رقــم 9(، وهــو مــا 

 االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار الغــاز الطبيعــي والفحــم، حيــث 
ً
يفســر جزئيــا

يعتبــر كالهمــا مــن املدخــالت الرئيســية فــي إنتــاج األســمدة، باإلضافــة 
إلــى العقوبــات التــي فرضهــا االتحــاد األوروبــي علــى واردات األســمدة مــن 

بيالروســيا.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 5253 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

وفاقمــت الحــرب الروســية- األوكرانيــة مــن االضطرابــات املســتمرة فــي 

سالســل اإلمــداد والتمويــن العامليــة نتيجــة الزدحــام املوانــئ وارتفــاع 

وارتفعــت أســعار اســتئجار ســفن الحاويــات  تكاليــف الشــحن البحــري. 

إلــى مســتويات قياســية غيــر مســبوقة )الشــكل رقــم 10(. كمــا وترتــب علــى 

ارتفــاع تكلفــة شــحن الحاويــات إلــى زيــادة إضافيــة فــي أســعار املســتهلكين 

بنحــو 1,5 نقطــة مئويــة مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل جائحــة كورونــا.

 الشكل رقم )10(: أسعار سفن الحاويات املستأجرة 

)مؤشر كالرك �ضي باأللف دوالر أمريكي في اليوم(

املصدر: األمم املتحدة

1-3   تفاقم االضطرابات في سالسل

اإلمداد العالمية 

أدت جائحــة كورونــا إلــى اضطرابــات فــي سالســل التوريــد العامليــة. فعنــد 

just-( ”عن “التصنيع املبرمج 
ً
انتشار الوباء، تحول االتجاه العالمي بعيدا

in-time manufacturing(، ونحــو االحتفــاظ بمخــزون مــن املنتجــات. 

وبــدأت الــدول والشــركات فــي تقصيــر سالســل التوريــد مــن خــالل العمــل 

علــى إنتــاج املدخــالت والتقنيــات بالقــرب مــن مواقــع اإلنتــاج الخاصــة بهــا. 
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الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 5455 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2015          2016           2017          2018           2019           2020

%2                  

%3     
%3     %3     %3     

%3     

%1.9                  %2.9     %2.3     %2.4     %2.4     %1.7     

%0.5                  %0.4     %0.5     %0.5     %0.6     %0.9     
 روســيا

نيــا  أوكرا

وأوكرانيــا روســيا   إنفــاق 
الدوليــة الســياحة  علــى 

العاملــي %) اإلجمالــي  (مــن 

1-4    تراجع عائدات السياحة العالمية

منــذ إنــدالع الحــرب الروســية- األوكرانيــة، أصبحــت الســياحة العامليــة 

محفوفــة باملخاطــر. كمــا ارتفعــت تكاليــف الســفر الدولــي نتيجــة الرتفــاع 

األســعار العامليــة للمحروقــات وزيــادة الضغــوط التضخميــة وارتفــاع 

أســعار الفائــدة. ومــن املتوقــع أن تــؤدي الحــرب إلــى تباطــؤ تعافــي قطــاع 

الســياحة الضعيــف بالفعــل  منــذ انتشــار جائحــة كورونــا، وذلــك علــى 

الرغــم مــن توجــه 22 دولــة رفــع جميــع أشــكال القيــود املتعلقــة بالجائحــة 

 مــن 22 إبريــل 2022.
ً
اعتبــارا

مــن اإلنفــاق علــى  ويمثــل املســافرون مــن روســيا وأوكرانيــا حوالــي3 % 

الســياحة الدوليــة خــالل الفتــرة مــن 2015 إلــى 2020 )الشــكل رقــم 11(. 

وقــد يترتــب علــى الحــرب خســارة 14 مليــار دوالر مــن عائــدات الســياحة 

.)UNWTO. 28 April, 2022( 2022 علــى مســتوى العالــم فــي

الشكل رقم )11(: نصيب روسيا وأوكرانيا من اإلنفاق على السياحة الدولية

)2020 – 2015(

املصدر: منظمة السياحة العاملية



بشــكل  "قاتمــة  العالمــي  االقتصــاد  آفــاق 

ــم  ــه العال ــرة، ويواج ــهر األخي ــي األش ــر" ف كبي

خطــرأً متزايــدًا بحــدوث ركــود فــي األشــهر الـــ 

المقبلــة.  12

                        كريستالينا جورجيفيا    

                 مديرة صندوق النقد الدولي

57 الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 56



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 5859 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

’’

’’

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 5859 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الفصل الثاني

اآلثار االقتصادية للحرب الروسية - األوكرانية
على الدول العربية

على الرغم من أن الحرب عـززت ميزانيـات الدول 

العـــربيـة المـصـــــدرة للطــــاقـة، إال أن التأثيــــر 

اإليكولوجي على االقتصاد العالمي سيكـــون 

ســلـبيا، وستتـعــرض أغلـــبية الـدول العـــــربية 

لتحـــــديات اقتصــــادية كـــبيرة قد تخـفـــض 

معـدالت النمـو وترفع من معدالت التضخـم 

والبطالة.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 6061 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

’’
’’

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 6061 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

اآلثار االقتصادية للحرب
الروسية - األوكرانية على الدول العربية

مــن املتوقــع أن تختلــف آثــار الحــرب الروســية- األوكرانيــة مــن دولــة عربيــة 

ألخــرى وداخــل كل دولــة منهــا. فالــدول العربيــة املصــدرة الصافيــة للنفــط 

)مثــل: الســعودية والعــراق واإلمــارات والكويــت وقطــر وليبيــا والجزائــر(، 

 فــي أرصدتهــا املاليــة العامــة والحســابات الجاريــة، ممــا 
ً
ستشــهد تحســنا

يعــزز معــدالت النمــو بهــا. 

أمــا الــدول العربيــة املســتوردة الصافيــة للغــذاء والطاقــة، فمــن املتوقــع 

أن تعانــي مــن زيــادة الضغــوط التضخميــة وانخفــاض قيمــة عمالتهــا 

وتدهــور أرصــدة حســاباتها الجاريــة واملاليــة وإضعــاف معــدالت النمــو 

الحقيقيــة لهــا )امللحــق رقــم 1، الجــدول رقــم 1(. 

 
ً
وفــي داخــل كل دولــة عربيــة، ســتكون شــريحة الفقــراء هــم األكثــر تضــررا

من الحرب الروسية- األوكرانية ألنها تخصص النسبة األكبر من دخلها 

لقــي الضــوء علــى أهــم اآلثــار 
ُ
لإلنفــاق علــى الغــذاء والطاقــة. وفيمــا يلــي، ن

االقتصاديــة للحــرب الروســية- األوكرانيــة علــى الــدول العربيــة.  



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 62

ــي  ــم ف ــدل التضخ ــاع مع ــع ارتف ــن المتوق م

فــي   %  7.5 نحــو  ليســجل  العربيــة  الــدول 

عــام 2022، مقارنــة مــع 5.7 % فــي عــام 

ــي  ــات الت ــر التحدي ــك تأثي ــس ذل 2021، ويعك

تواجــه سالســل اإلمــداد الدوليــة واالرتفاعــات 

الزراعيــة  الســلع  أســعار  فــي  الُمســجلة 

علــى  عــالوة  الطاقــة،  ومــواد  والصناعيــة 

تأثيــر الزيــادة فــي مســتويات الطلــب الكلــي، 

االســتهالك،  ضرائــب  معــدالت  وارتفــاع 

وانخفــاض قيمــة بعــض العمــالت العربيــة.

صندوق النقد العربي

63 الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 6465 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2017                2018                 2019                   2020                     2021                     2022

7.9
7.7

5.9

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 

لتنميــة وا

اليــورو منطقــة 

األمريكيــة املتحــدة  الواليــات 

 (CPI)

2-1     تفاقم الضغوط التضخمية في الدول 

العربية

كما أوضحناه في الفصل الســابق، أدت الحرب الروســية- األوكرانية إلى 

ارتفــاع األســعار العامليــة للســلع األساســية واضطــراب سالســل اإلمــداد 

واختناقات على جانب العرض، فارتفعت توقعات التضخم في األسواق 

املتقدمــة كالواليــات املتحــدة والــدول األعضــاء فــي منطقــة اليورو ومنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية بوتيرة متســارعة وملســتويات غير مســبوقة 

)الشــكل رقم 12(.

 واستجابة الرتفاع معدالت التضخم، قامت العديد من البنوك املركزية 

فــي هــذه الــدول املتقدمــة برفــع أســعار الفائــدة بأســرع مــن التوقعــات، ممــا 

أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة وسداد الديون في الدول العربية5.

 الشكل رقم )12(: معدل التضخم في االقتصادات املتقدمة 

)الرقم القيا�ضي ألسعار املستهلكين، يناير 2017- فبراير 2022، %(

املصدر: منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة صعوبة الحصول على االئتمان 

إلــى تدفــق رؤوس األمــوال إلــى خــارج الــدول العربيــة وعــدم االســتقرار 

املالي في العديد منها، خاصة تلك التى تعاني من ارتفاع الديون الدوالرية 

أو عجــز الحســاب الجــاري أو عجــز املوازنــة العامــة. 

5- علــى ســبيل املثــال، رفــع املجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي ســعر الفائــدة بمقــدار 25 نقطــة أســاس فــي 

17 مــارس 2022. 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 6667 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

 6 - أدت الحــرب إلــى ارتفــاع ســعر برميــل النفــط الخــام برنــت ألكثــر مــن 100 دوالر أمريكــي، مقارنــة بـــنحو   71 

دوالر أمريكــي فــي أواخــر عــام 2021

ومــن املتوقــع أن تــؤدي الحــرب الروســية- األوكرانيــة إلــى ارتفــاع متوســط 

التضخــم بالــدول العربيــة إلــى 15,6 %  فــي عــام 2022، نتيجــة لزيــادة 

أســعار الســلع الغذائيــة والطاقــة 6، واالضطرابــات فــي سالســل اإلمــداد 

العامليــة )البنــك الدولــي، إبريــل 2022(.

ملعــدالت  وقــد ســجلت مصــر والجزائــر وليبيــا وتونــس أعلــى متوســط   

التضخــم بــن الــدول العربيــة )الشــكل رقــم 13(.

7 -  رفع البنك املركزي املصري أسعار الفائدة في 21 مارس 2022، وسمح بانخفاض قيمة الجنيه املصري 

مقابــل الــدوالر األمريكــي بنحــو 17 %
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قبل الحرب                                         بعد الحرب  

الشكل رقم )13(: أدت الحرب الروسية- األوكرانية إلى ارتفاع معدالت التضخم في 

الدول العربية )%(

املصدر:  وكالة فيتش للتصنيف االئتماني

، قــام البنــك املركــزي برفــع أســعار الفائــدة للحــد مــن 
ً
فــي مصــر تحديــدا

فــي قيمــة العملــة  الضغــوط التضخميــة ومنــع املزيــد مــن االنخفــاض 

نتيجــة  للفقــراء  الســيئة  األوضــاع  تفاقمــت  الجزائــر،  وفــي  الوطنيــة.7 

الرتفــاع أســعار الــواردات الغذائيــة وزيــادة معــدل التضخــم مــن 2,4 % فــي 

عــام 2020 إلــى 7,1 % فــي عــام 2022. 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 6869 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

أما بالنسبة لألردن، فعلى الرغم من أن الروابط التجارية املباشرة بينه 

وبــن أوكرانيــا وروســيا محــدودة، إال أنــه مــن املتوقــع أن يــؤدي االرتفــاع 
املســتمر واملتســارع فــي األســعار العامليــة للســلع األساســية وتباطــؤ النمــو 

العالمــي إلــى زيــادة معــدل التضخــم بــه إلــى 3,3 % خــالل عــام 2022. 

وارتفعــت معــدالت التضخــم فــي جمهوريــة القمــر املتحــدة مــن 0,8 % فــي 

عــام 2020 إلــى 6,4 % فــي عــام 2022 وزيــادة معانــاة الصومــال التــي يصــل 

معــدل الفقــر بهــا إلــى 70 % مــن الســكان. 

ولم تستطع دول الخليج أن تنأى عن التأثيرات التي أصابت االقتصاد 

العالمــي، فعلــى الرغــم مــن مــن ارتفــاع إيــرادات الــدول النفطيــة، إال أنهــا 

باتــت تتعــرض ملوجــات تضخــم مرتفعــة، خاصــة وأنهــا تســتورد الســلع 

واملــواد األوليــة والغذائيــة مــن الخــارج، وذلــك فــي ظــل ارتفــاع أســعار املــواد 

والســلع بســبب ارتفــاع تكاليــف الشــحن والنقــل واملحروقــات. 

 للنمو االقتصادي 
ً
وال شك بأن اآلثار السلبية للتضخم، قد تشكل عائقا

في الدول العربية، خاصة وأن ارتفاع األســعار قد يؤدي إلى تدهور قيمة 

ومســتويات الثقــة فــي االقتصــاد  والقيــم اإلدخاريــة،  العملــة املحليــة، 

املحلي، وهو ما قد يبعد االستثمارات األجنبية وينذر بتحديات اقتصادية 

أكبــر. وذلــك يضــع صنــاع السياســات النقديــة فــي املنطقــة العربيــة أمــام 
اختيــارات جديــدة وصعبــة للحــد مــن ظاهــرة التضخــم، وضمــان حركــة 

عجلــة التنميــة.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 7071 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-2    انخفاض قيمة عمالت بعض الدول

 العربية

االرتفاع الكبير  في األســعار العاملية للغذاء والطاقة، تســبب في ضغوط 

شــديدة علــى احتياطيــات النقــد األجنبــي للــدول العربيــة املســتوردة 

الصافيــة للغــذاء والطاقــة وبالتالــي أســعار الصــرف الخاصــة بهــم. 

 ألحدث البيانات املتاحة في إبريل 2022، بلغ االنخفاض في قيمة 
ً
فوفقا

الجنيــه املصــري نحــو 17 فــي املائــة مقابــل الــدوالر األمريكــي، وانخفــض 

الدينــار املغربــي بنســبة 4,5 %، والدينــار التون�ضــي بمعــدل 3 %، والليــرة 

اللبنانيــة بنســبة 25 %.

 ومــن املتوقــع أن يــؤدي انخفــاض قيمــة العملــة إلــى مزيــد مــن االرتفــاع فــي 

أسعار الغذاء وغيره من السلع والخدمات، مما يقلل القوة الشرائية 

لألفــراد ويضيــف أعبــاء إضافيــة علــى ميزانيــات الــدول.



73 الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 72

ــم  ــرات التضخ ــي مؤش ــية ف ــات القياس االرتفاع

المنطقــة  فــي  والبطالــة  العمومــي  والديــن 

أمــام  جديــدة  بعراقيــل  يدفــع  قــد  العربيــة، 

التــي  التعافــي  ومســارات  التنمويــة  الخطــط 

تنتهجهــا الــدول للخــروج مــن حــاالت االنكمــاش 

.2020 منــذ  االقتصــادي  والتراجــع 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 7475 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-3      تفاوت معدالت النمو االقتصادي بين 

الدول العربية 

تسيطر حالة من عدم اليقين بالنسبة آلفاق النمو في الدول العربية، 

ــر مؤكــد بســبب  حيــث ال يــزال االنتعــاش االقتصــادي فــي هــذه الــدول غي

بــه، وتشــديد السياســة  مســار جائحــة كورونــا الــذي ال يمكــن التنبــؤ 

النقدية العاملية، ثم ما نشهده اليوم من تبعات إندالع الحرب الروسية-

األوكرانيــة. 

ولكــن وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، يتوقــع تقريــر البنــك الدولــي فــي إبريــل 

2022، أن تنمو الدول العربية املصدرة الصافية للنفط، في املتوسط، 

 من الجائحة، باإلضافة إلى الزيادة 
ً
بنسبة 5,4 % بفضل التعافي تدريجيا

املتوقعة في إنتاج النفط وارتفاع أســعاره. أما الدول العربية املســتوردة 

الصافية للنفط فمن املتوقع أن تنمو في املتوســط بنســبة 4 % )الشــكل 

رقم 14(.

 الشكل رقم )14(: تفاوت توقعات النمو بين الدول العربية عام 2022  
)الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي، %(

املصدر: البنك الدولي
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الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 7677 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

مــن  األوكرانيــة  الروســية  الحــرب  فاقمــت 

معانــاة االقتصــادات العربيــة مــن التداعيــات 

التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا،  وإلــى تدهــور 

ــدول  ــن ال ــر م ــي كثي ــالت ف ــرف العم ــعار ص أس

وتراجــع ثقــة المتعامليــن في قطــاع المصارف 

المحليــة.

77 الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية
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الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 7879 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

 علــى النشــاط 
ً
ومــن املتوقــع أن تؤثــر الحــرب الروســية- األوكرانيــة ســلبا

االقتصــادي فــي مصــر، فيتباطــأ معــدل النمــو إلــى 5,5 % فــي الســنة املاليــة 

2023/2022، وأن يتجــاوز التضخــم النطــاق املســتهدف لــه مــن قبــل 

البنــك املركــزي املصــري )7 % + / 2 نقطــة مئويــة( بســبب التضخــم 

اســتمرار  إلــى  باإلضافــة  املحتملــة،  العــرض  واختناقــات  املســتورد، 

التعديــالت التصاعديــة فــي أســعار بيــع الوقــود بالتجزئــة. ومــن املرجــح أن 

يــزداد معــدل الفقــر فــي ظــل ارتفــاع معــدالت التضخــم وتقــوض الدخــل 

لألفــراد. الحقيقــي 

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من املتوقع،أن يتسارع النمو االقتصادي 

بالعــراق والســعودية والكويــت فــي عــام 2022 إلــى 8,9 % و7 % و 5,7 % علــى 

التوالــي بســبب ارتفــاع إنتــاج النفــط وصادراته.

وفــي عمــان، مــن املرجــح أن ينتعــش معــدل النمــو إلــى 5,6 % فــي عــام 2022 

 بزيــادة إنتــاج الغــاز الطبيعــي املســال.
ً
مدعومــا

كمــا وتفاقمــت التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد املصــري كمســتورد صــاٍف 

خســائرها  بلغــت  حيــث  وأوكرانيــا  روســيا  مــن  الغذائيــة  والســلع  للنفــط 

االقتصاديــة نحــو 465 مليــار جنيــه مــن التأثيــرات املباشــرة وغيــر املباشــرة 

حتــى مايــو 82022.

8 -  في 21 مارس 2022، سمح البنك املركزي املصري بانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدوالر األمريكي بنحو 

17 فــي املائــة لوقــف اتســاع العجــز فــي صافــي الصــادرات، ورفــع أســعار الفائــدة بمقــدار 100 نقطــة أســاس للحــد 

مــن التضخــم الــذي بلــغ 8,8 % فــي فبرايــر 2022 )أكثــر مــن 2,7 نقطــة مئويــة أعلــى مــن متوســطه بدايــة الســنة 

املاليــة 2022/2021(، واحتــواء تدفقــات اســتثمارات الحافظــة إلــى الخــارج، والحــد مــن عجــز صافــي األصــول 

األجنبيــة للبنــوك. 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 8081 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

واســتفادت قطــر بصفتهــا أكبــر مصــدر للغــاز الطبيعــي املســال فــي العالــم، 

مــن االرتفاعــات الحــادة فــي أســعاره عقــب الحــرب الروســية- األوكرانيــة 

منــذ فبرايــر 2022. ومــن املتوقــع أن تزيــد الصــادرات الهيدروكربونيــة 

لقطر بنسبة 10 % في عام 2022، مما سينعكس في ارتفاع الناتج املحلي 

اإلجمالــي الحقيقــي إلــى 4,9 %. 

وفــي اإلمــارات، أدى ارتفــاع معــدالت التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، 

باإلضافــة إلــى اإللغــاء التدريجــي لتخفيضــات إنتــاج النفــط فــي أوبــك+، 

وحــزم التحفيــز النقــدي واملالــي، إلــى تحقيــق انتعــاش اقتصــادي قــوي فــي 

عــام 2021.

فقد بلغ معدل النمو الحقيقي 2,8 % في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 

6,1 % فــي عــام 2020. وفــي عــام 2022  ، مــن املتوقــع أن ينتعــش معــدل 

النمــو فــي اإلمــارات ليصــل إلــى  4,7 %.

وقد استفادت موريتانيا من ارتفاع األسعار العاملية لصادراتها من خام 

الحديد والذهب في تحقيق انتعاش اقتصادي نسبته 4,5 % في 2022. 

الــدول فــي  النمــو   ارتفــاع معــدل 

للنفــط الصافيــة  املصــدرة  العربيــة 

العربيــة الــدول  فــي  النمــو  تباطــؤ 

للنفــط الصافيــة  املســتوردة 
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ية لســعود ا ئــر اإلمــاراتالجزا مصــر قطــر ناملغــرباألردن لبنــا  تونــس

قبل الحرب                          بعد الحرب قبل الحرب                          بعد الحرب

رجــح بعض املنظمات 
ُ
، ت

ً
وبخــالف توقعــات البنــك الدولــي املذكــورة ســابقا

أن ينتعــش النمــو فــي  األونكتــاد واإلســكوا(  )مثــل:  الدوليــة واإلقليميــة 

الــدول العربيــة املصــدرة الصافيــة للنفــط )مثــل: الســعودية واإلمــارات 

وقطــر والجزائــر(، فــي حيــن ســتعاني الــدول العربيــة املســتوردة الصافيــة 

للنفــط مــن تباطــؤ معــدالت النمــو بهــا )مثــل: مصــر ولبنــان وتونــس واملغــرب 

واألردن( )الشــكل رقــم 15(. 

الشكل رقم )15(: معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول العربية )%(

املصدر: األمم املتحدة ومؤشر فيتش - 2022



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 8283 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

9- ESCWA, 2022; UNCTAD, 2022a; FitchSolutions, 2022.

، فإنه من املتوقع أن يؤدي زيادة الطلب على منتجات الطاقة وارتفاع 
ً
إذا

األســعار العاملية،إلــى زيــادة الناتــج املحلــي اإلجمالــي لهــذه الــدول بمعــدل 

7,0 % فــي عــام 2022. وســوف يســاهم ذلــك فــي متكــن  هــذه الــدول مــن 

توســيع شــبكة األمــان االجتماعــي وتخفيــف أثــار ارتفــاع معــدالت التضخــم 

فــي أســواقها.

أمــا الــدول العربيــة ذات الدخــل املتوســط فمــن املرجــح أن تخســر نحــو 

 فــي عــام 2022. كمــا 
ً
2,3 % مــن ناتجهــا املحلــي اإلجمالــي الــذي كان متوقعــا

 وتلك املتأثرة بالصراعات، نحو 0,6 % 
ً
ستفقد الدول العربية األقل نموا

و0,5 % مــن ناتجهــا املحلــي اإلجمالــي املتوقــع فــي 2022، علــى التوالــي. 

ووفقــا لهــذه التقديــرات، ســيبلغ صافــي خســارة الــدول العربيــة حوالــي 11 

مليــار دوالر فــي عــام 2022 ونحــو 16,9 مليــار دوالر فــي عــام 92023.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 8485 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية
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 واردات الحبــوب مــن روســيا                   واردات الحبــوب مــن أوكرانيــا

2-4     تهديد األمن الغذائي العربي

نأتــي للمحــور بالــغ األهميــة، فعلــى الرغــم مــن أن الــدول العربيــة تمثــل 6 % 

فقط من إجمالي سكان العالم، فإن بها أكثر من 20 % من الذين يعانون 

مــن نقــص حــاد فــي األمــن الغذائــي فــي العالــم، حيــث تعتمــد معظــم الــدول 

 على روسيا وأوكرانيا في الحصول على احتياجاتها 
ً
 أساسيا

ً
العربية اعتمادا

مــن الحبــوب )الشــكل رقــم 16(.

 الشكل رقم )16(: واردات الدول العربية من الحبوب من روسيا وأوكرانيا 

)نسبة من إجمالي وارداتهم من الحبوب(

)FitchSolutions, 2022( :املصدر

فبالنسبة للقمح، تعتمد 10 دول عربية )قطر والصومال ومصر وسوريا 

ولبنان واإلمارات والسودان وتونس واليمن وليبيا( على استيراد أكثر من 

50 % من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا )الشكل رقم 17(. 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 8687 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

87وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 86

تشــهد المنطقــة العربيــة انعكاســات ســلبية 

مباشــرة لألزمــة األوكرانيــة علــى أمنهــا الغذائي، 

ــات  ــه تحدي ــة تواج ــدول العربي ــن ال ــر م ــل وكثي ب

اضطرابــات  تفجــر  قــد  وسياســية  اقتصاديــة 

ــع  ــع أن ترتف ــن المتوق ــة، إذ م ــة عاصف اجتماعي

 % 45 الدوليــة بنحــو  المــواد الغذائيــة  أســعار 

خــالل العاميــن الحالــي والمقبــل.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 8889 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

 روســيا

 أوكرانيــا

36% مــن دول العالــم تســتورد أكثــر 
مــن  القمــح  مــن  حصتهــا   50% مــن 

روسيا وأوكرانيا

الشكل رقم )17(: واردات القمح من روسيا وأوكرانيا كنسبة من واردات القمح 

اإلجمالية للدولة املستوردة في عام 2020

املصدر: األمم املتحدة

كمــا وتعتبــر مصــر أكبــر مســتورد للقمــح فــي العالــم، حيــث يأتــي حوالــي 

70 % مــن قمحهــا مــن روســيا وأوكرانيــا. وتســتورد ســوريا نحــو ثلثــي 

احتياجاتهــا مــن املــواد الغذائيــة، ويأتــي معظــم وارداتهــا مــن القمــح من 

روسيا. 

ويســتورد لبنــان أكثــر مــن 90% مــن احتياجاتــه مــن الحبــوب مــن 

. أمــا 
ً
روســيا وأوكرانيــا، وال تكفــي احتياطاتــه منهــا إال ملــدة شــهر تقريبا

فــي اليمــن، فقــد بلــغ عــدد مــن يعانــون مــن نقــص حــاد فــي الغــذاء أكثــر 

مــن 16 مليــون فــي نهايــة عــام 2021. ويســتورد اليمــن نحــو 50 % مــن 

احتياجاتــه مــن القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا )البنــك الدولــي، 2022(.

وتبلــغ الــواردات الغذائيــة ملصــر والســودان والســعودية مــن روســيا 

15,1 %، و3,1 %، و2,2 % علــى التوالــي )كنســبة مئويــة مــن إجمالــي 

وارداتهــم مــن القمــح والــذرة والشــعير وزيــت عبــاد الشــمس والبــذور(. 

بينمــا تصــل الــواردات الغذائيــة ملصــر وتونــس واملغــرب مــن أوكرانيــا  

7,5 %، و2,2 %، و1,9 % علــى الترتيــب )الشــكل رقــم 18(.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 9091 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

 تركيا
 الصين
 مصر
الهند

هولندا
إسبانيا

بنجالديش
اندونيسيا
 باكستان

 املانيا
جمهورية كوريا

السودان
إيطاليا
 فيتنام

أذريبجان
تونس
املغرب

 السعودية
 اململكة املتحدة

أوكرانيا روسياالحصة من إجمالي الواردات من سلع مختارة
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الشكل رقم )18(: األهمية النسبية للواردات الغذائية العربية
 من روسيا وأوكرانيا )%(10

املصدر: األونكتاد – بناء على بيانات عام  2020 

وتســتورد الجزائــر ومصــر والســودان وتونــس أكثــر مــن 90 % مــن وارداتهــا 

مــن الزيــوت النباتيــة مــن روســيا وأوكرانيــا، وتحصــل الــدول العربيــة مثــل  

العراق واألردن ولبنان وعمان وقطر والســعودية واإلمارات على أكثر من 

60 % مــن وارداتهــا مــن الزيــوت النباتيــة مــن هاتيــن الدولتين.

ومــن املتوقــع أن تواجــه الــدول العربيــة املســتوردة الصافيــة للغــذاء 

مخاطر كبيرة نتيجة الرتفاع األسعار العاملية للغذاء واألسمدة واضطراب 

سالســل اإلمــداد وانخفــاض توريــد الحبــوب وزيــوت الطعــام مــن روســيا 

وأوكرانيــا، وارتفــاع كبيــر فــي تكاليــف اإلنتــاج املحليــة فــي قطــاع الزراعــة، 

خاصــة بعــد أن حظــرت أوكرانيــا صــادرات القمــح للفتــرة املتبقيــة مــن 

 علــى ســبل كســب العيــش، وخاصــة 
ً
عــام 2022. وســوف يؤثــر ذلــك ســلبيا

 الذيــن يعتمــدون 
ً
لصغــار املزارعــن والفئــات الفقيــرة واألكثــر احتياجــا

علــى الزراعــة فــي كســب أرزاقهــم. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن مصــر عانــت مــن ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة 

بنحــو 17 % خــالل شــهر فبرايــر 2022. وعانــت ســوريا مــن ارتفــاع أســعار 

الحبــوب الجافــة والســكر بنســبة 13 % و7 % علــى التوالــي مــن ينايــر إلــى 

فبرايــر 2022.

وفــي مــارس 2022 أصبحــت احتياطيــات الغــذاء فــي لبنــان ال تتجــاوز شــهر 

ونصف فقط، بعد أن تدهورت قدرتها على تخزين الغذاء عقب انفجار 

عــام 2020 الــذي دمــر الصومعــة الوحيــدة بهــا. 

وأصبحــت الــدول العربيــة تعانــي مــن تزايــد الضغــوط املاليــة الرتفــاع 

تكلفــة الدعــم الغذائــي. 

10 - السلع املمثلة هي: القمح والشعير والذرة وبذور السلجم وزيت عباد الشمس والبذور



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 9293 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

93وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 92

النفــط  أســعار  فــي  القياســية  االرتفاعــات 

تهديــدًا  يمثــل  والحبــوب،  والقمــح  والغــاز 

كبيــرًا للعديــد مــن الــدول العربيــة، والــذي 

قــد يصــل لحــد التعــرض لمخاطــر اإلنهيــار 

االقتصــادي  وســط تدهــور العمــالت المحليــة 

وتــردي  الوظائــف  وتبخــر  األســعار  وارتفــاع 

المعيشــية. األحــوال 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 9495 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-5   تفاقم الفقر وعدم المساوة في بعض 

الدول العربية

تتوقع منظمة اإلســكوا أن تؤدي الحرب الروســية- األوكرانية إلى ارتفاع 

معــدل الفقــر لنحــو 32 % فــي 15 دولــة عربيــة )مــن خــارج دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي( بحلــول عــام 2023. ويعنــي ذلــك أنــه فــي عــام 2023، 

ســينضم 3,7 مليــون شــخص إضافــي لصفــوف الفقــراء، بحيــث يصــل 

مجموع من يعيشون تحت خط الفقر الوطني إلى 125,8 مليون شخص. 

وعالوة على ذلك، من املرجح أن يزيد عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 

 2,8 مليون فرد فيرتفع معدل الفقر املدقع إلى 16,2 % بحلول عام 112023.

  وقد قامت دراســة أوروبية12 نشــرت في عام 2022 بتقدير أثر التغيرات 

 53 فــي األســعار العامليــة للقمــح والــذرة علــى الدخــل الحقيقــي لألســر فــي 

دولــة مــن بينهــا بعــض الــدول العربيــة كمصــر والعــراق واألردن واليمــن، 

وبينــت بــأن الزيــادات فــي األســعار األســعار بــن ينايــر واألســبوع األول مــن 

عــزى بالكامــل إلــى األزمــة الروســية- األوكرانيــة، وأن هــذه 
ُ
مــارس 2022، ت

الزيادات في األسعار انتقلت بالكامل إلى أسعار املواد والسلع في األسواق 

املحليــة. 

وأظهــرت نتائــج الدراســة انخفــاض   متوســط   رفاهيــة األســر فــي 43 دولــة 

مــن أصــل 53 فــي العينــة محــل البحــث، بســبب ارتفــاع األســعار العامليــة 

انخفــض الدخــل الحقيقــي  وبالنســبة للــدول العربيــة،  للقمــح والــذرة. 

لألســرة املصريــة واليمنيــة واألردنيــة، فــي املتوســط، بنســبة )-3,54 % (، 

و)-3,12 %(، و)-1,36 %( علــى الترتيــب. 

 11-  ESCWA, 2022.
 12- Artuc et al., 2022.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 9697 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الغذائيــة  املــواد  أســعار  فــي  املتزايــد  االرتفــاع  يــؤدي  أن  املتوقــع  ومــن   

وارتفــاع مخاطــر انعــدام األمــن الغذائــي إلــى إلحــاق أشــد الضــرر باألســر 

 وأنهم ينفقون  في العادة نسبة من ميزانية أسرهم على 
ً
الفقيرة، خاصة

الغــذاء والطاقــة أكــــــبر ممــا تنفــــقه األســــــــــر الغـــنية13 فاإلنفــاق املباشــر علــى 

املحروقــات  وحــده يمثــل 5,4 % مــن إنفــاق األســر فــي 53 دولــة فــي العينــة 

محــل الدراســة. وبالتالــي فــإن الدراســة املذكــورة تؤكــد علــى أهميــة قيــام 

الدولــة باتخــاذ إجــراءات للتخفيــف مــن الصدمــات الناجمــة عــن هــذا 

الصــراع العالمــي. 

وبينــت الدراســة بأنــه مــن أهــم هــذه اإلجــراءات: تعزيــز اإلنتــاج املحلــي، 

وتنويــع مصــادر الــواردات، وتقليــل الفاقــد واملهــدر مــن الطعــام فــي جميــع 

مراحــل سالســل التوريــد، وإتاحــة البــذور واألســمدة والوقــود ملنتجــي 

األغذيــة  الصغيــرة، ومصانــع  الحيــازات  األغذيــة، وخاصــة أصحــاب 

املحليــة، واملشــاركة فــي الجهــود الدوليــة للحــد مــن ارتفــاع أســعار الشــحن 

والخدمات اللوجستية، وتوجيه التحويالت النقدية نحو األفراد/األسر 

، واإلســراع بتنفيــذ مشــاريع الطاقــة املتجــددة، ودعــوة 
ً
األكثــر احتياجــا

املؤسســات املاليــة الدوليــة لتوفيــر التمويــل امليســر الطــارئ فــي التوقيــت 

املناســب، بمــا فــي ذلــك املنــح. 

 لوطــأة 
ً
13 -  وتعتبــر األســـــــر اليمنيــة واملصـــــــــرية الفقــــــيرة )40 % مــن األســر اليمنيــة واملصريــة( هــي األكثــر تحمــال

 في دخولها بنسبة )-4,52 % و-4,16 % على التوالي(، ألنها تنفق حصة 
ً
الصدمة حيث تشهد انخفاضا

أكبــر مــن دخلهــا علــى املــواد الغذائيــة ويشــير ذلــك صراحــة بــأن ارتفــاع األســعار العامليــة للقمــح والــذرة قــد 

أدى  لتفاقــم عــدم املســاواة فــي اليمــن ومصــر.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 9899 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

99وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 98

إذا مــا طــال أمــد الحــرب الروســية األوكرانيــة، 

فــي  األســر  مــن  المالييــن  تتمكــن  ال  فقــد 

المنطقــة العربيــة مــن تأميــن قــوت يومهــا، 

ــتقرار  ــن واالس ــم األم ــدد دعائ ــد يه ــا ق ــو م وه

فــي ظــل تراجــع قــدرة الــدول وعجزهــا عــن 

األساســية. بوظائفهــا  القيــام  



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 100101 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-6    تهديد االستقرار االجتماعي في بعض 

الدول العربية

العربيــة  الــدول  بعــض  شــهدت  األوكرانيــة،  الروســية-  الحــرب  قبــل 

)الجزائــر واملغــرب وتونــس( احتجاجــات متفرقــة بســبب ارتفــاع أســعار 

ومــن املتوقــع أن تواجــه كثيــر مــن الــدول العربيــة  الغــذاء والوقــود. 

 تضخميــة متزايــدة وخاصــة تضخــم أســعار 
ً
بعــد انتهــاء الحــرب ضغوطــا

الغــذاء، وتباطــؤ النمــو االقتصــادي، وتدهــور األمــن الغذائــي، وهــو مــا مــن 

شــأنه أن يزيــد مــن حجــم املخاطــر التــي تهــدد االســتقرار االجتماعــي بهــذه 

.)19 الــدول )الشــكل رقــم 
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السياســية املخاطــر  علــى  الــدال  *املؤشــر 

قبــل الحــرب            بعــد الحــرب

 

 الشكل رقم )19(: الحرب الروسية- األوكرانية

واملؤشرات املهددة لالستقرار االجتماعي في الدول العربية
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الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 102103 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

103وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 102

الروســية  للحــرب  االقتصاديــة  اآلثــار  تظهــر 

فــي  الجاريــة  الحســابات  علــى  األوكرانيــة 

الــدول العربيــة المســتوردة للبتــرول مــن حيــث 

العجــوزات فــي موازيــن المدفوعــات بســبب 

االرتفاعــات الكبيــرة في أســعار النفــط العالمية، 

ــر  ــذاء، وتأث ــعار الغ ــات أس ــع صدم ــة م والمتزامن

الســياحي. القطــاع 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 104105 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-7     تفاوت أرصدة الحسابات الجارية بين الدول 

العربية

أدت الحرب الروسية- األوكرانية إلى آثار متباينة على أرصدة الحسابات 

الجاريــة للــدول العربيــة، مــن خــالل تأثيرهــا علــى األســعار العامليــة للغــذاء 

والنفط وعائدات السياحة وتحويالت املغتربين. 

)الكويــت وعمــان وقطــر  للنفــط  الصافيــة  املصــدرة  العربيــة  فالــدول 

بطبيعــة  تســتفيد  ســوف  والســعودية واإلمــارات والجزائــر(،  والعــراق 

الحــال مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة فــي زيــادة عائــدات التصديــر وتحقيــق 

فائــض فــي ميزانهــا التجــاري البترولــي كنســبة مــن ناتجهــا املحلــي اإلجمالــي. 

أمــا بالنســبة للــدول العربيــة املســتوردة الصافيــة للنفــط )لبنــان واألردن 

وتونس واملغرب( فســتعاني من عجز في ميزانها التجاري البترولي كنســبة 

مــن ناتجهــا املحلــي اإلجمالــي، كنتيجــة مباشــرة مــن ارتفــاع أســعار النفــط 
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الشكل رقم )20(: امليزان التجاري البترولي للدول العربية

 )كنسبة % من الناتج املحلي اإلجماليي(

)FitchSolutions. 2022( :املصدر

 

وســيؤدي ارتفاع األســعار العاملية للحبوب إلى إضعاف امليزان التجاري 

للــدول العربيــة املســتوردة الصافيــة للغــذاء، وبصفــة خاصــة تونــس 

واألردن ومصــر والجزائــر واملغــرب )الشــكل رقــم 21(. 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 106107 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

مــع توجــه االســتثمارات الغربيــة خــارج 

كثيــر  ســتواجه  الناشــئة،  األســواق 

مــن الــدول العربيــة ظروفــا قاســية، 

النقــص فــي الســيولة  والمزيــد مــن 

ــذر  ــا ين ــو م ــة، وه ــات المالي واالحتياطي

مقلقــة. مســتقبلية  بســيناريوهات 

107 الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 106



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 108109 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

 الشكل رقم )21(: ميزان تجارة الحبوب في دول عربية مختارة 

)كنسبة % من الناتج املحلي اإلجمالي(

)FitchSolutions. 2022( :املصدر
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 الشكل رقم )22(: رصيد حساب املعامالت الجارية للدول العربية في 2022 

)كنسبة % من الناتج املحلي اإلجمالي(

املصدر: البنك الدولي، إبريل 2022.

مــن املتوقــع فــي عــام 2202، أن يــؤدي ارتفــاع األســعار العامليــة للنفــط 

الناجــم عــن الحــرب الروســية- األوكرانيــة إلــى اتســاع فائــض الحســاب 

الجــاري للكويــت إلــى 42,4 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي؛ وتحقيــق فائــض 

فــي الحســاب الجــاري لإلمــارات نســبته 13,7 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، 

وذلك على الرغم من تراجع السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، حيث 

كانــت روســيا ثالــث أكبــر مصــدر لقطــاع الســفر والســياحة فــي دبــي فــي عــام 

 والذين يأتون من بين أفضل 
ً
2021، إلى جانب السياح األوكرانيون أيضا

 للســياحة فــي اإلمــارات. 
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الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 110111 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

ومــن املتوقــع أن يتحســن رصيــد الحســاب الجــارى للعــراق مــن -5,2 % 

مــن الناتــج فــي عــام 2020 إلــى 9,6 % مــن الناتــج فــي عــام 2022؛وتحــول 

الحســاب الجــاري فــي البحريــن مــن عجــز نســبته -9,3 % مــن الناتــج فــي عــام 

2020 إلى فائض نسبته 4,6 % من الناتج في عام 2022. ومن املتوقع أن 

يتسع فائض الحساب الجاري في عمان والجزائر وقطر إلى 5 % و4,7 % 

و4,5 % مــن الناتــج، علــى التوالــي. وســوف يغطــي احتياطــي النقــد األجنبــي 

 بالجزائــر.
ً
بعمــان 8 أشــهر مــن الــواردات الســلعية والخدميــة و11 شــهرا

أمــا بالنســبة للــدول العربيــة املســتوردة الصافيــة للنفــط والغــذاء فمــن 

املتوقع أن يتســع العجز في حســاباتها الجارية بشــكل كبير في عام 2022. 

 للتقديرات، سيتسع  عجز امليزان الجاري ملوريتانيا إلى 8,9 % من 
ً
فوفقا

الناتج املحلي اإلجمالي نتيجة الرتفاع أسعار وارداتها من الغذاء والنفط. 

ومن املتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في جمهورية القمر املتحدة 

إلــى 6,6 % مــن الناتــج املحلــي لعــام 2022، بســبب زيــادة فاتــورة الــواردات 

وانخفــاض تحويــالت أبنائهــا العاملن بفرنســا. 

وفي تونس واملغرب سيصل العجز الجاري إلى -7,6 % و-5,5 % من الناتج 

 بارتفــاع األســعار العامليــة للطاقــة 
ً
املحلــي اإلجمالــي علــى التوالــي، مدفوعــا

والغــذاء الناتــج عــن الحــرب الروســية- األوكرانيــة. 

وفــي مصــر، مــن املتوقــع أن تتســع نســبة عجــز الحســاب الجــاري إلجمالــي 

الناتج املحلي إلى 6 % في السنة املالية 2022/2021، من 4,6 % في السنة 

 إلــى ارتفــاع فاتــورة الــواردات، 
ً
املاليــة 2021/2020. ويرجــع ذلــك أساســا

وتأثيــر الحــرب الروســية- األوكرانيــة علــى الســياحة الروســية واألوكرانيــة 
الوافــدة ملصــر، وانخفــاض الطلــب علــى الصــادرات املصريــة غير النفطية 

ال ســيما مــن قبــل أوروبــا. 

ولكــن هنــاك بعــض العوامــل التــي تحــد مــن اتســاع العجــز الجــاري، كارتفــاع 

األسعار العاملية لصادرات مصر من الغاز الطبيعي، وتحويالت املصرين 

العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي املصدرة الصافية للنفط والغاز. 

،  حيث شكلت عائدات السائحين 
ً
كما تأثر قطاع السياحة األدرني سلبيا

 4,8 % من إجمالي عائدات الســائحين باألردن في 
ً
من روســيا وأوكرانيا معا

عــام 2021. ومــن املرجــح أن يبلــغ عجــز الحســاب الجــاري فــي األردن 9,1 % 

فــي املائــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي عام 2022. 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 112113 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

أمــا فــي اليمــن، فمــن املتوقــع أن تــؤدي زيــادة األســعار العامليــة للنفــط 

والغذاء إلى انخفاض الواردات من السلع األساسية. وقد تتحول األزمة 

الغذائيــة الحــادة بالفعــل فــي اليمــن إلــى كارثــة إنســانية، إذا لــم يتــم توســيع 

نطــاق املســاعدات. وبالرغــم مــن ذلــك، قــد يــؤدي النمــو القــوي فــي دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي املدفــوع بارتفــاع أســعار الطاقــة العامليــة إلــى 

تعزيز تدفقات التحويالت إلى اليمن.  
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وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-8     تفاوت أرصدة الموازنات العامة في الدول 

العربية

تتفــاوت آثــار الحــرب الروســية- األوكرانيــة علــى املوازنــات العامــة بــن 

الــدول العربيــة باختــالف صافــي الصــادرات النفطيــة لــكل منهــا، والتكلفــة 

املاليــة للدعــم الحكومــي. فمــن املتوقــع أن تحقــق الــدول العربيــة املصــدرة 

الصافية للنفط، )الكويت والعراق والسعودية وعمان واإلمارات وقطر 

والجزائر( والتي تســتحوذ على أكثر من 40 % من االحتياطيات العاملية، 

فوائض مالية كبيرة نتيجة الرتفاع األسعار العاملية للطاقة )الشكل رقم 
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 الشكل رقم )23(: رصيد املالية العامة للدول العربية في 2022 

)كنسبة % من الناتج املحلي اإلجماليي(

املصدر: البنك الدولي، إبريل 2022.
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وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

 نســبته 13 % 
ً
 ماليــا

ً
ومــن املتوقــع أن تحقــق الكويــت فــي عــام 2202 فائضــا

مــن الناتــج. وســيكون بمقــدور الكويــت اغتنــام فرصــة الوضــع املالــي اإليجابــي 

لتنويــع هيــكل االقتصــاد ودفــع اإلصالحــات الهيكليــة إلــى األمــام.

 وأدى ارتفــاع أســعار النفــط العامليــة إلــى تعزيــز اإليــرادات الحكوميــة بالعــراق 

مــن إنتــاج وتصديــر النفــط فتحــول الرصيــد املالــي مــن عجــز نســبته -5,8 % 

مــن الناتــج فــي 2020 إلــى فائــض نســبته 11,7 % مــن الناتــج فــي 2022. ولكــن 

إطالة أمد الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي لزيادة املخاطر على إنتاج 

النفط الخام العراقي إذا تأثرت عمليات شركات النفط الروسية في العراق 

بالعقوبــات الدوليــة املفروضــة علــى روســيا. 

ومــن املرجــح أن يــؤدي ارتفــاع األســعار العامليــة للطاقــة وزيــادة الطلــب 

األوروبــي علــى الغــاز الجزائــري، إلــى تحســن الوضــع املالــي بشــكل ملحــوظ، فــي 

ظــل توقعــات بتحــول  عجــز املوازنــة العامــة البالــغ -12 % فــي عــام 2020 إلــى 

 
ً
فائض قدره 7 % في عام 2022. كما أنه من املتوقع أن تحقق عمان فائضا

فــي املوازنــة العامــة يقــارب 6 % مــن إجمالــي الناتــج املحلــي فــي عــام 2022، 

بســبب ارتفــاع عائــدات النفــط والغــاز والتنفيــذ املطــرد إلجــراءات الضبــط 

 فــي املوازنــة العامــة يبلــغ 4,4 % مــن ناتجهــا 
ً
املالــي، وأن تحقــق اإلمــارات فائضــا

املحلي اإلجمالي، وأن يتسع فائض الرصيد املالي لقطر إلى 3,4 % من الناتج 

فــي 2022. 

ومن املتوقع أن يتراجع عجز املوازنة العامة للسعودية من -11,3 % للناتج 

فــي عــام 2020 إلــى -3,0 % للناتــج فــي عــام 2022. أمــا فــي البحريــن حيــث يمثــل 

قطاع الهيدروكربونات 20 % من الناتج املحلي اإلجمالي وأكثر من 60 % من 

إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة، فمــن املتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع أســعار النفــط 

العامليــة إلــى تراجــع عجــز املوازنــة العامــة للدولــة مــن -17,4 % مــن الناتــج فــي 

2020 إلــى -6,8 % مــن الناتــج فــي 2022.

 
ً
ومــن املرجــح أن تتوســع شــركات الطاقــة بهــذه الــدول العربيــة، خاصــة

إذا امتــدت العقوبــات االقتصاديــة علــى روســيا لتشــمل قطــاع الطاقــة 

واســتمرت ألجــل طويــل. وســيكون بمقــدور الــدول العربيــة املصــدرة للنفــط 

اســتثمار الزيــادة فــي إيراداتهــا النفطيــة لتعزيــز صناديــق الثــروة الســيادية، أو 

 لهــا 
ً
تأجيــل إلغــاء دعــم الطاقــة، أو عــدم زيــادة الضرائــب التــي كان مخططــا

قبــل الحــرب الروســية- األوكرانيــة. 

أمــا الــدول العربيــة منخفضــة ومتوســطة الدخــل املســتوردة الصافيــة 

للنفــط )لبنــان واألردن وفلســطين وســوريا وتونــس ومصــر(، فســوف تعانــي 

 له في ميزانية 
ً
من زيادة العجز املالي من 2 إلى 6 نقطة مئوية عما كان مخططا

عام 2022. فقد اعتمدت املوازنات العامة لهذه الدول في عام 2022، على 

 نتيجة للحرب الروسية- 
ً
افتراض أسعار للنفط أقل بكثير مما حدث فعال

للبرميــل؛   
ً
50 دوالرا افترضــت موريتانيــا  املثــال،  )علــى ســبيل  األوكرانيــة 
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 علــى 
ً
 و75 دوالرا

ً
 و60 دوالرا

ً
وافتــرض األردن ومصــر وتونــس 55 دوالرا

التوالــي فــي ميزانياتهــم لعــام 2022(.

ومــن املتوقــع أن يــؤدي االرتفــاع فــي األســعار العامليــة للســلع األساســية 

الناتــج عــن الحــرب الروســية- األوكرانيــة إلــى تضخــم التكلفــة املاليــة 

 علــى 
ً
للدعــم الحكومــي بكثيــر مــن الــدول العربيــة ممــا ســيؤثر ســلبا

موازناتها العامة )الشكل رقم 24(. فالدول العربية املستوردة الصافية 

 
ً
للغــذاء والنفــط كمصــر وتونــس واملغــرب واألردن، ســتكون األكثر تضررا

مــن ارتفــاع فاتــورة الدعــم، واتســاع العجــز املالــي وارتفــاع أعبــاء الديــون. 

ــرول بنســبة 3 % فــي مــارس  علــى ســبيل املثــال، رفعــت تونــس أســعار البت

2022 إذا يترتــب علــى زيــادة ســعر البتــرول بــدوالر واحــد، ارتفــاع قــدره 
47,5 مليــون دوالر فــي اإلنفــاق العــام علــى دعــم الطاقــة.14

وفــي املغــرب، ارتفعــت أســعار الديــزل واجلازولــن بنســبة 15 % و33 % 

علــى التوالــي، فبــدأت الحكومــة بدعــم أســعار الديــزل للنقــل حلــن عــودة 
األســعار ملســتوياتها الطبيعيــة.15

وفــي لبنــان، ارتفعــت أســعار اجلازولــن والديــزل بنســبة 4 % و13 % علــى 

التوالي خالل الفترة من 21 إلى 25 مارس 2022.

وحتــى بالنســبة للــدول العربيــة املصــدرة الصافيــة للنفــط، مثــل الجزائــر 

والكويــت والبحريــن وعمــان، فســوف تشــهد زيــادة فــي فاتــورة الدعــم ممــا 

ســيقلل بعــض املكاســب التــي ســتحققها هــذه الــدول مــن ارتفــاع أســعار 

النفط والغاز والصادرات. 

14 -  Souissi, 2018.

15 - MEO, 2022; Serrano, 2022.
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121وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 120

الشكل رقم )24(: اإلنفاق على الدعم كنسبة من الناتج املحلي

اإلجمالي ببعض الدول العربية

)FitchSolutions. 2022( :املصدر

وعلــى الرغــم مــن بعــض جهــود ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة فــي تونــس- بمــا 

فــي ذلــك اجلولتــن مــن الزيــادات فــي أســعار الوقــود فــي فبرايــر ومــارس 2022 

 عنــد نســبة متوقعــة تبلــغ -6,3 % مــن إجمالــي 
ً
- ســيظل العجــز املالــي مرتفعــا

الناتج املحلي في عام 2022. وتشير  تقديرات البنك الدولي في إبريل 2022، 

 للبرميــل ســيؤدي لزيــادة 
ً
إلــى أن ارتفــاع متوســط ســعر النفــط إلــى 115 دوالرا

دعــم الطاقــة فــي تونــس بنســبة 3,9 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي لعــام 

2022. كما أن ارتفاع األسعار العاملية للقمح بنسبة 20 % عن مستوياتها 

فــي نوفمبــر 2021، ســيؤدي الرتفــاع تكلفــة دعــم الحبــوب فــي تونــس بنســبة 
0,2 % مــن الناتــج  املحلــي اإلجمالــي لعــام 2022. 

كمــا أنــه مــن املتوقــع أن تــؤدي الحــرب الروســية- األوكرانيــة إلــى ارتفــاع 

فاتورة الواردات املغربية من الغذاء والطاقة، فيتســع العجز املالي إلى 

-6,2 % مــن الناتــج.

أما في مصر، من املتوقع أن يزداد عجز املوازنة العامة في السنة املالية 

2022/2021 بسبب التدابير الحكومية التي أصدرتها في مارس 2022، 

وارتفاع أسعار الواردات من السلع األساسية، ومدفوعات الفوائد. 

ويقــدر عجــز املوازنــة العامــة فــي ســوريا بنحــو -7,7 % مــن الناتــج فــي عــام 

2020. حيــث ارتفــع الدعــم الحكومــي للســلع الغذائيــة والوقــود إلــى 

40 % مــن إجمالــي النفقــات فــي املوازنــة العامــة للدولــة لعامــي  حوالــي 

و2022.  2021

كما ألحقت املتغيرات العاملية، ضرراً كبيراً بالبنية التحتية وتعطلت 

كثير من الخدمات األساسية في اليمن، وأدى انعدام األمن إلى صعوبة 

استعادة صادرات النفط - التي كانت أكبر مصدر لإليرادات الحكومية 

والعملة األجنبية. 

ومــن املتوقــع أن يــزداد تدهــور عجــز املاليــة العامــة فــي جمهوريــة القمــر 

املتحــدة إلــى -4,9 % مــن الناتــج، بســبب زيــادة فاتــورة الــواردات واتبــاع 

الحكومــة لسياســات ماليــة توســعية. كمــا وبلــغ عجــز املوازنــة العامــة 

للدولــة فــي موريتانيــا -0,5 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2022 

نتيجة لزيادة اإلنفاق على الحماية االجتماعية ودعم منتجات الطاقة.
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الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 122123 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

123وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 122

هنــاك مخاطــر كبيــرة تواجههــا العديــد مــن 

ــعار  ــررة ألس ــادات المتك ــع الزي ــة م ــدول العربي ال

الفائــدة فــي الواليــات المتحــدة وارتفــاع تكاليــف 

ــداد  ــن س ــف ع ــو التخل ــم، وه ــراض والتضخ االقت

ــارات  ــن انهي ــاوف م ــر مخ ــذي يثي ــر ال ــون؛ األم الدي

اقتصاديــة مرتقبــة، خاصــة الــدول التــي لديهــا 

شــبكات أمــان اجتماعيــة ضعيفــة، وفــرص عمــل 

الماليــة  مــن  لإلنفــاق  محــدود  وحيــز  قليلــة، 

العامــة.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 124125 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-9     ارتفاع المديونية في الدول العربية

تنفــق الــدول العربيــة فــي املتوســط نحــو 16 % مــن عائــدات صادراتهــا علــى 

خدمــة ديونهــا وفــق تقريــر األمــم املتحــدة لعــام 2022. ومــن املرجــح أن 

 لخطــر أزمــة الديــون، وأن 
ً
تتعــرض كثيــر مــن الــدول العربيــة األقــل نمــوا

 % 92( 
ً
يتفاقم الدين العام للدول العربية متوسطة الدخل عما هو حاليا

مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، فــي املتوســط(، وترتفــع تكلفــة خدمــة الديــن فــي 

عــام 2022 بنســبة 8 % )500 مليــون دوالر(، نتيجــة الرتفــاع أســعار الفائــدة 

بهــذه الــدول وانخفــاض قيمــة عمالتهــا. 

علــى ســبيل املثــال، مــن املرجــح أن يصــل إجمالــي الديــن الحكومــي املؤكــد 

فــي األردن إلــى 114,2 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي بنهايــة عــام 2022، وأن 

يســتقر الديــن العــام للمغــرب عنــد 80 فــي املائــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

. وفــي مصــر مــن املرجــح أن يــزداد الديــن الحكومــي بســبب ارتفــاع 
ً
تقريبــا

ــر الســلبي الناجــم عــن انخفــاض قيمــة العملــة.  العجــز املالــي والتأثي

كمــا وارتفعــت تكاليــف االقتــراض بالنســبة للــدول الناميــة املســتوردة 

الصافيــة للغــذاء مــع ارتفــاع فوائــد الســندات الســيادية لهــذه الــدول 

خــالل مــارس وإبريــل 2022 )الشــكل رقــم 25( وهــو مــا يشــير إلــى تفاقــم 

بعــض التحديــات االقتصاديــة مثــل ارتفــاع معــدالت التضخــم وضعــف 

التجــارة، مــع تزايــد احتمــاالت حــاالت التخلــف عــن الســداد. 

الشكل رقم )25(: ارتفاع عائدات السندات السيادية في الدول العربية )%(

املصدر: األمم املتحدة، 2022

مصــدر

الغــذاء وصافــي 

مســتوردي

الغــذاء صافــي 

أوكرانيــا فــي   الحــرب 

يــرمــارسأبريــل يــرفبرا ينا
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الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 126127 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

127وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 126

تعطــل إمــدادات القمــح العالميــة الناجــم عــن 

الصــراع فــي أوكرانيــا، يهــدد بتفاقم أزمــة األمن 

ــمال  ــن وش ــل اليم ــة مث ــي دول عربي ــي ف الغذائ

تعــرض  احتمــاالت  مــن  وتزيــد  ســوريا،  غــرب 

التوتــر  ظــل  فــي  المجاعــة  لخطــر  المالييــن 

القائــم بيــن روســيا والغــرب ونقــص التمويــل 

المســاعدات  عمليات إيصــال  لتمويــل  الدولــي 

اإلنســانية.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 128129 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-10   تراجع المساعدات اإلنسانية لبعض الدول 

العربية

الغذائيــة  املســاعدات  بتراجــع  األوكرانيــة  الروســية-  الحــرب  تهــدد 

ــن والنازحــن فــي  ــن الالجئ املمنوحــة مــن املنظمــات اإلنســانية ملالي

الــدول العربيــة ممــا يعرضهــم لخطــر الجــوع. ففــي اليمــن، تشــير تقديــرات 

برنامــج الغــذاء العالمــي فــي منتصــف مــارس 2022 إلــى أن 17,4 مليــون 

شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي و2,2 مليــون فــرد يعانــون مــن 
ســوء التغذيــة الحــاد.16

اليمــن نتيجــة للحــرب  فــي  ومــن املتوقــع أن تتفاقــم األوضــاع املترديــة 

الروســية- األوكرانيــة. وأن تــؤدي زيــادة األســعار العامليــة للنفــط والغــذاء 

إلى انخفاض الواردات من السلع األساسية وقد تتحول األزمة الغذائية 

الحادة بالفعل إلى كارثة إنسانية، إذا لم يتم توسيع نطاق املساعدات . 

وفــي ســوريا يعانــي 55 % مــن الســكان )12 مليــون شــخص( مــن إنعــدام 

األمــن الغذائــي الحــاد، ويتعــرض نحــو 1,9 مليــون فــرد لخطــر اإلنــزالق فــي 

حالة سوء التغذية الحاد.17ويقدر املانحون الدوليون أن أكثر من 60 في 

املائــة مــن الســوريين ســيحتاجون إلــى املســاعدة فــي عــام 2022.

16- OCHA, 2022b; Pistilli, 2022.17- OCHA, 2022; ACU, 2022.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 130131 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

131وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 130

الروســية  للحــرب  المباشــرة  النتائــج  مــن 

الــدول  عــودة  هــو  البيئــة،  علــى  األوكرانيــة 

لالعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري كالفحــم 

ــط.  ــي والنف ــاز الطبيع ــم والغ ــري والفح الحج

وإيطاليــا  وفرنســا  بولنــدا  مثــل  دول  وبــدأت 

ــم  ــى الفح ــاد عل ــودة لالعتم ــي الع ــا ف وألماني

لســد جــزء مــن احتياجاتهــا للوقــود، والــذي 

تلويًثــا،  الطاقــة  مصــادر  أكثــر  أحــد  يعــد 

ــرار  حيــث يعــد مســؤواًل وحــده عــن ثلــث االحت

العالمــي. 



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 132133 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

2-11    صعوبة تحقيق أهداف العمل المناخي 

بالدول العربية

مــن املتوقــع أن تــؤدي الحــرب الروســية- األوكرانيــة إلــى زيــادة املخاطــر 

املناخيــة فــي العالــم، خاصــة وأنهــا إندلعــت بالقــرب مــن مواقــع تشــمل 

برامــج كبيــرة للطاقــة النوويــة مثــل محطــة تشــيرنوبيل التــي شــهدت أســوأ 

كارثــة نوويــة فــي عــام 1986. 

فــي  الحاليــة  تــؤدي االضطرابــات  أن  املتوقــع  مــن  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 

إمــدادات الطاقــة والزيــادة الكبيــرة فــي أســعار النفــط والغــاز إلــى انتكاســة 

كبيرة في جهود الدول الرامية إلزالة الكربون والحد من مخاطر التغيرات 

الوقــود  إنتــاج  لزيــادة  عــن خطــط  دول  عــدة  أعلنــت  فقــد  املناخيــة. 

، تعتزم زيــادة إنتاجها من الفحم بمقدار 300  ً
األحفــوري. فالصــن مثــال

مليــون طــن )وهــي كميــة تعــادل وارداتهــا الحاليــة(، أي بزيــادة بنحــو 8 فــي 

املائــة عــن إنتاجهــا الحالــي. كمــا أعلــن االتحــاد األوروبــي عــن خطــط لزيــادة 

وارداتــه مــن الغــاز الطبيعــي املســال لتقليــل اعتمــاده علــى الغــاز الطبيعــي 

الرو�ضــي. 

أمــا بالنســبة للــدول العربيــة املصــدرة الصافيــة للنفــط، تشــير التقاريــر 

الدوليــة، بــأن  ارتفــاع أســعار النفــط يضعــف الحافــز لديهــا علــى تنويــع 

 عــن قطــاع النفــط أو القيــام باالســتثمار 
ً
هياكلهــا االقتصاديــة بعيــدا

زيــادة انبعاثــات الغــاز  وأن ذلــك ســيترتب عليــه،  فيالطاقــة املتجــددة. 

الدفيئــة وصعوبــة تعهــد هــذه الــدول بالتزامــات محــددة فــي مجــال العمــل 

املناخي مثل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وفقا 

التفاقيــة باريــس.

أمــا الــدول العربيــة املســتوردة الصافيــة للنفــط فســوف تســعى جاهــدة 

لجــذب االســتثمارات فــي الطاقــة املتجــددة لتحقيــق أمــن الطاقــة18.

18 -  IPT, 2022.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 134135 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

’’

’’

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 134

 

الفصل الثالث

توصيات لتعزيز قدرة الدول العربية على 

إدارة تداعيات الحرب الروسية- األوكرانية

أصـــبح مــن الضــــــروري بــل والحـــتمي أن تعـــمـــل 

الــــدول العـــــربية على رفـــع مســـتوى العـــالقات 

ــا  ــة فيم ــح الحيوي ــل المصال ــتراتيجية وتفعي االسـ

ــن  ــمان األم ــفيلة لضـ ــر الكـ ــاذ التدابي ــا، واتخــ بينه

الغــــــــذائي مــن جــهــــة وترســــيخ دعـــائم األمن 

ــة. ــة العربي ــي المنطق ــتقرار ف واالس

135 الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 136137 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

توصيات لتعزيز قدرة الدول العربية على 

إدارة تداعيات الحرب الروسية-األوكرانية 

فــي ضــوء اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة للحــرب الروســية- األوكرانيــة 

على الدول العربية، وفي ظل البيئة العاملية التي تتسم باملخاطر املتواترة 

وعــدم اليقيــن، وباالســتفادة مــن التقاريــر الدوليــة واإلقليميــة، نطــرح فــي 

هــذا الفصــل مــن التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي قــد تســاهم فــي 

تعزيــز متانــة ومرونــة االقتصــادات العربيــة وقدرتهــا علــى إدارة األزمــة. 

’’
’’

الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 136

3-1   تعزيز األمن الغذائي العربي

 

تمثــل الحــرب الروســية - األوكرانيــة جــرس إنــذار للــدول العربيــة بأنــه 

قد حان الوقت لتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بينها وتقليل تبعيتها 

ويمكــن للــدول العربيــة  للعالــم الخارجــي فــي القطاعــات اإلســتراتيجية. 

 مصــدرة 
ً
مجتمعــة أن تحقــق االكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء وتصبــح أيضــا

صافية له من خالل: اتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة على املستوى 

الوطنــي فــي كل دولــة عربيــة، وتفعيــل التعــاون العربــي اإلقليمــي.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 138139 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

· تنويــع مصــادر االســتيراد للحصــول علــى واردات الغــذاء والبــذور 	

واألســمدة والوقــود بأعلــى جــودة وأقــل ســعر.

· حمايــة املســتهلكين بتشــديد الرقابــة واإلشــراف علــى األســواق، 	

علــى  والقضــاء  االحتــكار  ومنــع  املنافســة  تعزيــز  ذلــك  ويتطلــب 

ــررة فــي أســعار الغــذاء. ــر املب الزيــادات غي

· توسيع املنافذ الحكومية لتوزيع السلع الغذائية.	

· وضــع وتفعيــل أنظمــة اإلنــذار املبكــر إلدارة املخاطــر الزراعيــة 	

واالحتياطيات الغذائية في الدول العربية التي تتعرض لصدمات 

زيادة تكاليف الطاقة أو األسمدة، أو األزمات املرتبطة بالجفاف/

تغيــر املنــاخ )مثــل العــراق واليمن وتونس ولبنان ومصر(.

· املتابعة املستمرة لظروف السوق املتغيرة الكتشاف االضطرابات 	

املحتملــة فــي وقــت مبكــر وإتخــاذ السياســات واإلجــراءات الســريعة 

 على االحتياجات واألولويات الوطنية.
ً
للحد من آثارها بناءا

· كالطاقــة 	 املتجــددة  الطاقــة  مصــادر  فــي  االســتثمار  حتفيــز 
. لشمســية ا

وتتمثــل اإلجــراءات علــى مســتوى كل دولــة عربيــة 

ــي: ــا يل فيم

· توفير الحماية االجتماعية بإتاحة الغذاء ودعم املواد الغذائية 	

.
ً
لألسر الضعيفة واألشد فقرا

· التوســع الزراعــي األفقــي لزيــادة املســاحات الزراعيــة ملنتجــات 	

القمــح مــن خــالل اســتصالح واســتزراع أراض جديــدة.

· توفير حوافز سعرية وغير سعرية قبل زراعة محاصيل رئيسية 	

مثل القمح لتشجيع املزارعين على إنتاجه وتوريده.

· فــى 	 بالتوســع  اإلنتاجيــة  زيــادة  أى  الرأ�ســى  الزراعــي  التوســع 

وذات  والجــودة  اإلنتاجيــة  عاليــة  جديــدة  أصنــاف  اســتنباط 

احتياجــات مائيــة أقــل ومقاومــة للتغيــرات املناخيــة لتحســين 

الذاتــي. االكتفــاء  نســبة 

· بنــاء املزيــد مــن الصوامــع لزيــادة الطاقــة التخزينيــة للمنتجــات 	

الزراعيــة.

· الحــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة فــي جميــع أنحــاء سالســل 	

التوريــد.

· زيــادة املخــزون االســتراتيجي مــن منتجــات الغــذاء الرئيســية بمــا 	

يغطــي اســتهالك أربعــة أشــهر علــى األقــل.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 140141 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

مــن  اإلقليمــي  العربــي  التعــاون  تفعيــل  ويمكــن 

خــالل:

· التكامــل الزراعــي العربــي. أبــرزت األزمــات العامليــة املعاصــرة 	

مثــل التغيــرات املناخيــة وجائحــة كورونــا والحــرب الروســية- 

 فــي الــدول العربيــة 
ً
األوكرانيــة، أهميــة زيــادة إنتــاج الغــذاء محليــا

 الرتفــاع أســعاره العامليــة 
ً
(، نظــرا

ً
)فــي الســودان وموريتانيــا مثــال

 علــى 
ً
مــن جهــة، وألن الــدول الكبــرى املصــدرة للغــذاء تضــع قيــودا

امداداتهــا الغذائيــة للــدول املســتوردة مــن جهــة أخــرى. 

ويمكــن مــن خــالل التكامــل الزراعــى العربــي أن تحقــق الــدول 

 
ً
العربيــة مجتمعــة االكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء وتصبــح أيضــا

مصــدرة صافيــة لــه. ويتطلــب ذلــك التنســيق والتعــاون بن الدول 

العربيــة فــي مجــاالت اإلنتــاج الزراعــي )النباتــي والحيوانــي والداجنــي 

الزراعــي  والتصنيــع  اإلنتــاج  ومســتلزمات  والــري  والســمكي(، 

الزراعيــة. والتجــارة  والتســويق  والتخزيــن  والنقــل 

· تسهيل التجارة بين الدول العربية في املواد الغذائية والحبوب 	

بتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بينها في إطار منطقة 

التجارة الحرة العربية الكبرى.

· ممارســة ضغــط عربــي مشــترك لضمــان إعفــاء برنامــج األغذيــة 	

قيــود علــى تصديــر  أيــة  مــن  للمســاعدات اإلنســانية  العالمــي 

 خالل املؤتمر الوزاري الثاني عشر 
ً
األغذية، واعتماد ذلك رسميا

ملنظمــة التجــارة العامليــة الــذي ســيعقد فــي يونيــو 2022.

· مطالبــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العامليــة بتقديــم 	

إشــعار مســبق قبــل فــرض قيــود التصديــر علــى األغذيــة، بحيــث 

يكــون لــدى البلــدان املســتوردة مزيــد مــن الوقــت للتكيــف.

· فــي أوقــات األزمــات بحيــث تقــوم 	  
ً
تضامــن الــدول العربيــة معــا

الــدول التــي تتمتــع بمخــزون اســتراتيجي كبيــر مــن املــواد الغذائيــة 

بإتاحــة جــزء منــه للــدول العربيــة شــديدة االحتيــاج للغــذاء.



الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية 142143 الحـرب الروسـية - األوكرانية 

وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

· االحتياطيــات 	 لتوفيــر  إقليميــة  عربيــة  إســتراتيجية  تطويــر 

الغذائية باالستفادة من القدرات في الدول العربية التي تتوافر 

فيهــا البنيــة التحتيــة.

· تعــاون الــدول العربيــة فــي تطويــر صنــدوق طــوارئ لدعــم األمــن 	

الغذائــي العربــي.

· اســتخدام الــدول العربيــة املصــدرة الصافيــة للنفــط جــزء مــن 	

مكاســبها املاليــة الناتجــة عــن ارتفــاع األســعار العامليــة ملنتجــات 

الطاقة ملســاعدة الدول العربية التي تعاني من ضيق الحيز املالي 

وارتفــاع أعبــاء الديــون.

· لتفعيــل 	 الدولــي  النقــد  مــع صنــدوق  العربيــة  الــدول  تعــاون 

املتضــررة  الــدول  لتتمكــن  أكبــر  بســرعة  الطــوارئ  صنــدوق 

مــن الحــرب الروســية- األوكرانيــة مــن االســتفادة منــه بســهولة 

وفعاليــة؛ واملطالبــة بمزيــد مــن إعــادة تخصيــص حقــوق الســحب 

.
ً
الخاصــة لصالــح الــدول العربيــة األكثــر ضعفــا

· دعــم الــدول العربيــة بعضهــا البعــض فــي مجــال العمــل املناخــي 	

وتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

3-2    رفع كفاءة انتاج واستخدام الطاقة 
وتنويع مصادرها 

· احتياطيــات 	 مــن  جــزء  بإتاحــة  املتقدمــة  االقتصــادات  قيــام 

العامليــة.  للســوق  االســتراتيجية  البتــرول 
· تنويــع مصــادر إمــدادات الطاقــة )كتوفيــر إمــدادات إضافيــة 	

مــن الغــاز الطبيعــي املســال مــن الواليــات املتحــدة إلــى االتحــاد 

األوروبــي(.

· الحد من أو إلغاء استخدام القمح للوقود الحيوي.	

· تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتقليل الطلب عليها19.	

19 -  علــى ســبيل املثــال، أعلــن االتحــاد األوروبــي عــن خططــه الســتبدال غاليــات الغــاز املنزلــي بمضخــات 

حراريــة، كطريقــة أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة لتدفئــة املنــازل. ففــي االتحــاد األوروبــي، ســتؤدي 

مضاعفــة اســتخدام املضخــات الحراريــة إلــى توفيــر 2 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز خــالل الســنة األولــى، 

 قــدره 15 مليــار يــورو.
ً
 إجماليــا

ً
 إضافيــا

ً
ويتطلــب ذلــك اســتثمارا
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وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

· تقليــل االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري وحتفيــز االســتثمار فــي 	

مصــادر جديــدة للطاقــة الخاليــة مــن الكربــون.

· اإلســراع فــي تنفيــذ مشــاريع الطاقــة املتجــددة، واالســتثمار فــي 	

سلســلة توريــد الطاقــة الشمســية.

· حتفيــز االســتثمار  فــي املبانــي املوفــرة   للطاقــة  لالســتخدام 	
التجاري والسكني. كما أن أسعار الوقود األحفوري املرتفعة قد 

تشجع املستهلكين على التحول إلى التقنيات منخفضة الكربون 

مثــل الســيارات الكهربائيــة.

· بدعــم مــن 	 “الهيدروجــن األخضــر”،  حتفيــز االســتثمار فــي 
الــدول الرائــدة فــي هــذا املجــال.

· تحليــل التطــورات فــي سلســلة توريــد األســمدة، والعمــل علــى 	

تطويــر مراكــز إنتــاج األمونيــا الخضــراء فــي بعــض الــدول العربيــة.

· تقديــم املســاعدة الفنيــة واملاليــة مــن شــركاء التنميــة واملانحن 	

أهــداف  مــن   7 رقــم  الهــدف  لتحقيــق  العربيــة  البلــدان  إلــى 

التنميــة املســتدامة )إتاحــة الطاقــة النظيفــة وبأســعار معقولــة( 

بحلــول عــام 2030، والوصــول إلــى الصافــي الصفــري لالنبعاثــات 

الكربونيــة، ممــا يعــزز مــن اإلنتاجيــة.

· توجيه اإلغاثة من املجتمع الدولي إلى الدول العربية أو السكان 	

 داخــل هــذه الــدول مــن خــالل التحويــالت 
ً
 وضعفــا

ً
األكثــر فقــرا

النقديــة أو برامــج املســاعدة االجتماعيــة.

3-3    إتاحة التمويل للدول العربية 
المستوردة الصافية للغذاء والنفط 

أدت األزمــات العامليــة املتالحقــة كالتغيــرات املناخيــة وجائحــة كورونــا 

والحــرب الروســية- األوكرانيــة، إلــى زيــادة احتياجــات التمويــل الخارجــي 

لكثيــر مــن الــدول العربيــة، ممــا يتطلــب:

· ضــرورة تحليــل قــدرة بعــض الــدول العربيــة علــى تحمــل الديون 	

الديــون  مــن  اإلعفــاء  وحجــم  لطبيعــة  واقعــي  تقديــر  وتحديــد 

املطلوبــة.

· تخفيــف عــبء الديــون املتعلقــة بالعمــل املناخــي مــن خــالل نهــج 	

اســتراتيجي يشــمل جميــع الدائنــن، وربــط مدفوعــات الديــون 

الرئيســية للمنــاخ املســتمدة مــن املســاهمات  بمؤشــرات األداء 
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وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

 )Nationally Determined Contributions(  
ً
املحــددة وطنيــا

National Biodi- )واالســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي 

 .)versity Strategy

· الديــون مــن خــالل املوازنــات العامــة 	 توجيــه تخفيــف عــبء 

للــدول لضمــان قــدر أكبــر مــن الشــفافية واملســاءلة الوطنيــة.

· بتعهداتهــا املتعلقــة باملســاعدة 	 دعــوة الــدول املتقدمــة للوفــاء 

القومــي  دخلهــا  مــن   % 0,7 تعــادل  والتــي  الرســمية  اإلنمائيــة 

اإلجمالــي، وتوفيــر التمويــل الكافــي للتطعيــم ضــد فيــروس كورونــا 

بنســبة 70 فــي املائــة فــي جميــع الــدول بحلــول عــام 2022، وتقديــم 

100 مليــار دوالر أمريكــي لتمويــل العمــل املناخــي فــي عــام 2022.

· دعــوة مجموعــة العشــرين إلعــادة تفعيــل مبــادرة تعليــق خدمــة 	

الديــون املتعــددة األطــراف ملــدة عامــن وإعــادة جدولــة آجــال 

االستحقاق ملدة 5-2 سنوات. وتوفير إطار مشترك قابل للتنفيذ 

ملجموعــة العشــرين يســاعد علــى إعــادة هيكلــة الديــون فــي الوقــت 

ويشــمل هــذا اإلطــار جــداول زمنيــة  املناســب للــدول املحتاجــة. 

وخدمــة  بشــفافية،  تغطيتهــا  ينبغــي  التــي  والديــون  واضحــة، 

الديــون، والدائنــن مــن القطــاع الخــاص، مــن بــن أمــور أخــرى.

· دعوة صندوق النقد الدولي إلى:	

توفير التمويل امليسر الطارئ في الوقت املناسب بمرونة وسرعة 	 

للدول العربية التي تعاني من ضائقة اجتماعية واقتصادية.

زيــادة الحــد األق�ســى الســنوي لتســهيالت االئتمــان الســريع 	 

وأدوات التمويــل الســريع بمــا يتناســب مــع مســتويات األزمــات، 

2024 علــى األقــل. وتوســيع حــد اإلتاحــة التراكمــي الحالــي إلــى عــام 

تعليــق أي رســوم إضافيــة علــى أســعار الفائــدة ملــدة ال تقــل عــن 	 

ســنتين، ألن الحاجــة إلــى مزيــد مــن التمويــل ال تنبــع مــن ظــروف 

الدولــة بــل مــن الصدمــة الشــديدة التــي تعــرض لهــا االقتصــاد 

العالمــي.
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وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

 	Resilience and Sus-( املرونــة واالســتدامة  تفعيــل صنــدوق

 علــى وجــه 
ً
الــذي تــم إنشــاؤه مؤخــرا  )”tainability Trust ”RST

السرعة، ولكن بدون اشتراط وجود برنامج منتظم مع صندوق 

النقــد الدولــي حتــى ال يحــد مــن اســتخدام مــوارد الصنــدوق أو 

يؤخرهــا.

زيــادة التعهــدات بإعــادة تدويــر حقــوق الســحب الخاصــة لتعزيــز 	 

التمويــل املتــاح مــن صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــالل صنــدوق 

 Poverty Reduction and Growth( النمــو والحــد مــن الفقــر

Trust(، وصنــدوق املرونــة واالســتدامة )RST(، وتيســير شــروط 

اإلقــراض للــدول املحتاجــة للتمويــل.

مــن خــالل حقــوق 	  الســيولة  مــن مخصصــات  املزيــد  توفيــر 
الســحب الخاصــة أو التدابيــر الخاصــة التــي تســتهدف الــدول 

.
ً
الضعيفــة واألكثــر تضــررا

· دعوة بنوك التنمية متعددة األطراف إلى:	

تفعيــل اآلليــات املتاحــة للتمويــل الطــارئ مــع الصــرف الســريع 	 

لألمــوال وتقليــل االشــتراطات.

اســتخدام نهــج مــرن إلدارة املخاطــر لالســتفادة إلــى أق�ضــى حــد 	 

مــن قدرتهــا علــى اإلقــراض فــي حــاالت الطــوارئ.

تعزيز رؤوس أموالها.	 
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151وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية الحـرب الروسـية - األوكرانية 
وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

إعــادة توجيــه حقــوق الســحب الخاصــة غيــر املســتخدمة مــن 	 

خــالل بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف.

إعــادة تخصيــص املــوارد امللتــزم بهــا لإلنفــاق فــي حــاالت الطــوارئ 	 

ولكــن لــم يتــم صرفهــا بعــد، لتوفيــر الســيولة للدول بشــكل فوري 

ملواجهــة األزمات.

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

الخاتمة

يؤكــد هــذا التقريــر أن الحــرب الروســية- األوكرانيــة أدت إلــى تفاقــم 

الضغــوط التضخميــة فــي الــدول العربيــة وانخفــاض قيمــة عمــالت 

بعض دولها. كما أن هذه الحرب باتت تهدد األمن الغذائي العربي 

وقــد تــؤدي بالتبعيــة لتفاقــم الفقــر وعــدم املســاواة فــي بعــض الــدول 

العربيــة وتراجــع املســاعدات اإلنســانية وهــو مــا مــن شــأنه أن يزعــزع 

االســتقرار االجتماعــي فــي املنطقــة العربيــة ككل.
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وتأثيـراتهــا على الــدول العـربية

وأبــرز التقريــر مــدى صعوبــة تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بالنســبة 

للــدول العربيــة، فــي ظــل الصــراع الرو�ضــي- األوكرانــي، كالحــد مــن مخاطــر 

التغيرات املناخية.

ويوضــح التقريــر إلــى أن آثــار الحــرب الروســية- األوكرانيــة علــى معــدالت 

واملاليــة،  الجاريــة  الحســابات  وأرصــدة  الحقيقــي  االقتصــادي  النمــو 

تتفــاوت بــن الــدول العربيــة املصــدرة الصافيــة للنفــط والــدول العربيــة 

املســتوردة الصافيــة للنفــط والغــذاء.

 بهذه الحرب هي جيبوتي 
ً
ويبدو أن أكثر الدول العربية التي ستتأثر سلبا

  بهــا فهــي قطــر 
ً
ولبنــان والصومــال واليمــن. أمــا أقــل الــدول العربيــة تأثــرا

والســعودية واإلمــارات والبحريــن. 

وقــد طــرح التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيــز مســتويات األمــن 

الغذائــي فــي الــدول العربيــة وتفعيــل التعــاون العربــي اإلقليمــي؛ وبعــض 

املعالجــات الرئيســية مثــل رفــع كفــاءة انتــاج واســتخدام الطاقــة وتنويــع 

مصادرهــا، وإتاحــة التمويــل للــدول العربيــة املســتوردة الصافيــة للغــذاء 

والنفــط، بمــا يســاهم فــي تعزيــز متانــة ومرونــة االقتصــادات العربيــة 

وقدرتهــا علــى إدارة األزمــات.

مــا نــود اإلشــارة إليــه فــي هــذا التقريــر، بأنــه ال بــد مــن انتبــاه صنــاع القــرار 

فــي املنطقــة العربيــة إلــى بيانــات وتوقعــات التقاريــر العامليــة التــي تشــير 

بــأن االقتصــادات الناميــة مــا زالــت مــع موعــد ملواجهــة تداعيــات األزمــات 

هــذه  فبحســب  العامليــة.  الديــون  أزمــة  وتتصعدهــا  املتتاليــة  العامليــة 

التقاريــر، فــإن هنــاك 69 دولــة ســتواجه تحديــات كبيــرة فــي مجال الغذاء 

والطاقــة والتمويــل؛ 25 دولــة فــي إفريقيــا، و25 دولــة فــي أســيا واملحيــط 

الهــادئ، و19 دولــة فــي أمريــكا الالتينيــة.

وســتكون بعــض الــدول العربيــة فــي خضــم هــذه املعضلــة العامليــة. فمصــر 

وبصفتهــا أكبــر مســتورد للقمــح فــي العالــم، قــد تأثــرت بشــدة فــي إمداداتهــا 

التي هي آخذة بالنفاد، حيث أشارت الحكومة املصرية في مارس 2022، 

بــأن االحتياطــي االســتراتيجي مــن محصــول القمــح فــي مصــر يكفــي حتــى 4 

أشــهر وأن انتاجهــا املحلــي ســيكفي بالــكاد لنهايــة العــام وهــو معقلهــا بشــأن 

اســتدامة توافــر التوريــد الكافــي الحتياجاتهــا االســتراتيجية. بينمــا أعلــن 

 أن لديــه مخــزون مــن القمــح يغطــي اســتهالكه لخمســة 
ً
املغــرب مؤخــرا

أشــهر. 
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حيــث تشــير التقاريــر  وتعانــي تونــس مــن تبعــات الحــرب فــي أوكرانيــا، 

 اضطرابــات مدنيــة حيــث شــهدت مدنهــا 
ً
العامليــة بأنهــا قــد تواجــه قريبــا

خــروج بعــض املظاهــرات االحتجاجيــة بالفعــل، مــع انخفــاض مســتويات 

املعيشــة  والنقــص املتكــرر فــي املــواد الغذائيــة األساســية، حيــث ارتفعــت 

عنــد  الوقــود  أســعار  ووصلــت   ،% مــن7  أكثــر  إلــى  التضخــم  معــدالت 

مســتويات قياســية، وزيــادة العجــز التجــاري بقيمــة 49 % خــالل األربعــة 

أشــهر األولــى بالعــام 2022، ووصــل الديــن الخارجــي لـــ 100 % مــن الناتــج 

املحلــي اإلجمالــي.

كمــا وتحــذر التقاريــر العامليــة لبنــان املثقــل بالعديــد مــن األزمــات املاليــة 

العاصفــة، خاصــة  بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت فــي عــام 2020، الــذي دمــر 

أكبــر مخــازن الحبــوب. ويســتورد لبنــان 90 % مــن القمــح والزيــوت مــن 

روســيا وأوكرانيــا، وانخفضــت هــذه اإلمــدادات بســبب الحــرب الدائــرة، 

حيــث ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة فــي الســوق اللبنانــي لحوالــي 11 مــرة. 

وبحســب التصريحــات اللبنانيــة، فــإن مخــزون القمــح يــكاد يكفــي لحوالــي 

شــهر. وعلى الرغم من توفر بعض األســواق البديلة، إال أن لبنان يواجه 

أزمــة االلتــزام بالســداد خاصــة مــع فقــدان الليــرة اللبنانيــة 90 % مــن 

360 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي  قيمتهــا، ونمــو الديــن العــام بنســبة 

 بــأن لبنــان كان قــد اضطــر القتــراض 150 مليــون دوالر مــن 
ً
املحلــي، علمــا

البنــك الدولــي لضمــان األمــن الغذائــي.

مــا نــراه هــو أن التحديــات التــي ســتواجهها املنطقــة العربيــة ســتكون أكثــر 

، ولــن تقــدم الحلــول والسياســيات التقليديــة التــي اعتــادت عليهــا 
ً
تعقيــدا

الحكومــات أي جديــد قــد يخرجهــا مــن األزمــات والصدمــات املتتاليــة 

واملزدوجــة، والتــي هــي فــي الحقيقــة، لــم يعــد بمقــدور أحــد أن يعــرف متــى 

وأيــن وكيــف ســتنتهي. 
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مــا يتطلبــه الوضــع الراهــن، هــو بــال شــك الســعي نحــو تحقيــق إصالحــات 

اقتصاديــة حقيقيــة تســتهدف إعــادة ضبــط اتجــاه بوصلــة الوعــي العربــي 

نحو التنمية املستدامة والتركيز على محاور التنمية املرتكزة على النتائج 

وتغيير الواقع املحلي محل اهتمام املواطنن، واالستفادة من القدرات 
واملمكنــات العربيــة مــن خــالل التعــاون البّنــاء واملشــترك فــي ســد الثغــرات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة واألمنيــة، برؤيــة شــمولية متوازنــة تســتهدف 

املحافظة على أمن وسالمة وتقدم املجتمعات في املنطقة العربية ككل.
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الجدول رقم )1(

أهم المؤشرات االقتصادية الكلية للدول 
العربية خالل الفترة: 2020 -2022 

الملحق رقم )1(
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إلــى  األوكرانيــة  الروســية  الحــرب  تفضــي  قــد 

الجيــو- النظــام  فــي  التحــول  وتيــرة  تســريع 

ــي  ــي ف ــادي العالم ــو - اقتص ــتراتيجي والجي اس

ظــل مــا يشــهده العالــم من تحــوالت فــي تجارة 

الطاقــة وسالســل اإلمــداد، وهــو مــا ســيؤدي 

ــر جديــدة مــن  بــدوره إلــى دفــع الــدول إلــى دوائ

ــن  ــدف تأمي ــة به ــة والعالمي ــات اإلقليمي التحالف

اقتصاداتهــا وإيجــاد موضــع قــدم أكبــر لهــا في 

ــد. ــي الجدي ــام العالم النظ
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الدين العام
(للناتج %)

الموازنة العامة
)% للناتج)

الحساب الجاري
)% للناتج)

معدل التضخم )الرقم 
القياسي ألسعار 

المستهلكين) )%)

معدل النمو الحقيقي 
للناتج المحلي اإلجمالي 

)%) الدولة

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020

51,8 61,2 52,1 7,0 3,5- 12,0- 4,7 2,8- 12,6- 7,1 7,2 2,4 3,2 3,9 5,1- الجزائر

غ.م. غ.م. غ.م. 6,8- 10,7- 17,4- 4,6 4,3 9,3- 2,5 0,6- 2,3- 3,5 2,6 4,9- البحرين

29,3 24,9 22,0 4,9 2,5- 1,0- 6,6- 3,4- 2,0- 6,4 1,4 0,8 2,8 2,4 0,3-
القمر 
المتحدة

74,3 73,5 73,3 2,8- 1,8- 1,7- 3,3- 1,1- 11,6 2,0 1,2 1,8 3,3 4,3 0,5 جيبوتي

96,4 92,4 87,0 7,9- 7,4- 7,9- 6,0- 4,6- 3,1- 10,0 4,5 5,7 5,5 3,3 3,6 مصر

43,3 54,8 64,7 11,7 4.3 5,8- 10,6 8,2 5,2- 3,3 6,0 0,6 8,9 1,3 8,6- العراق

114,2 113,6 109,0 4,0- 6,0- 7,3- 9,1- 10,6- 8,1- 3,3 1,3 0,3 2,1 2,0 1,6- األردن

غ.م. غ.م. غ.م. 13,0 11,4- 33,2- 42,4 25,9 20,8 3,6 3,4 2,1 5,7 2,3 8,9- الكويت

غ.م. 180,7 186,7 غ.م. 2,8- 4,9- غ.م. 6,7- 11,0- غ.م. 80,0 84,3 غ.م. 9,5- 20,3- لبنان
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* معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بأسعار العوامل الثابتة. ** غ.م.= بيانات غير متاحة.
 المصدر: تم تجميع البيانات من التقارير الصادرة عن البنك الدولي في إبريل 2022.

غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 10,6 64,4- غ.م. 23,4 34,8- غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 99,3 31,1- ليبيا*

79,8 75,6 76,4 6,2- 6,0- 7,6- 5,5- 2,6- 1,5- 4,0 1,4 0,7 1,1 7,4 6.3- المغرب 

56,7 59,3 65,5 0,5- 2,5 1,9 8,9- 6,6- 7,2- 5,3 3,6 2,4 4,5 2,3 1,8- موريتانيا

47,0 65,3 71,1 5,9 3,0- 16,1- 5,6 3,7- 11,9- 3,4 1,5 0,9- 5,6 2,1 2,8- عمان

غ.م. غ.م. غ.م. 3,4 0,9- 2,1- 4,5 3,1 2,5- 4,0 1,0 2,6- 4,9 3,0 3,6- قطر

غ.م. غ.م. غ.م. 0,0 1,3- 1,0 12,9- 13,2- 11,7- 5,0 4,6 4,2 3,0 2,2 -0,3 الصومال

غ.م. غ.م. غ.م. 3,0- 5,6- 11,3- 4,5 2,6 2,7- 2,0 3,6 3,4 3,3 2,4 4,1- السعودية

غ.م. غ.م. غ.م. 7,7- 6,8- 6,5- غ.م. غ.م. غ.م. 60,0 89,2 114,2 2,6 2,1- 1,5 سوريا

84,2 84,5 79,5 6,3- 7,7- 9,4- 7,6- 6,5- 6,1- 6,5 6,5 5,6 3,0 2,9 9,2- تونس

غ.م. غ.م. غ.م. 4,4 0,5- 5,4- 13,7 6,8 6,0 2,2 0,2 2,1- 4,7 2,8 6,1- اإلمارات

غ.م. غ.م. غ.م. 4,9- 5,2- 5,6- 3,0 6,9- 3,9- 85,1 35,0 10,0 2,1- 8,5- 1,4 اليمن

55,8 54,9 53,9 4,5- 5,8- 7,5- 8,1- 8,2- 12,3- 2,8 1,2 0,7- 3,7 7,0 11,3- فلسطين
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الوحــدة  ملجلــس  التابعــة  الرياديــة  املنظمــات  إحــدى  وهــو  الرقمــي، 

أبــرز أعضــاء ملتقــى االتحــادات العربيــة  االقتصاديــة العربيــة وأحــد 

املتخصصــة والنوعيــة بالجامعــة العربيــة. ويهــدف املركــز دعــم مشــاريع 

البحث العلمي وتطوير املمارسات في املنطقة العربية من خالل اهتمامه 

بالدراســات املستشــرفة ملســتقبل االقتصــاد العربــي، وحتفيــز األفــراد 

واملؤسســات إلنتــاج ونشــر املعــارف بغيــة تحقيــق مســتهدفات التنميــة 

املســتدامة فــي الوطــن العربــي.
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