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تخضع املادة املقدمة في هذه الطبعة لقانون حقوق الطبع والنشر. يعطي املؤلفون اإلذن بعرض ونسخ 

ن ال يتم إعادة استخدامها، في أي ظرف كان، ألغراض تجارية. وتحميل وطباعة املواد املعروضة على أ

وللحصول على اإلذن إلعادة إنتاج أو طبع أي جزء من هذا املنشور، يرجى إرسال طلب يشمل جميع 

 املعلومات الضرورية لدائرة النشر بسيسرك.

و دوله هذا العمل من إعداد موظفي سيسرك، وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار سيسرك أ

األعضاء أو شركائه أو منظمة التعاون اإلسالمي جهات مسؤولة عن املحتوى واآلراء والتفسيرات 

والشروط الواردة فيه. وال تعبر الحدود واأللوان وباقي املعلومات الظاهرة على أي خريطة واردة في هذا 

االطالع على النسخة العمل بأي حال عن رأي سيسرك بشأن الوضع القانوني ألي مكون كان. ويمكن 

 النهائية للتقرير على املوقع اإللكتروني لسيسرك.
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 توطئة
 

من تقرير سيسرك الرئيس ي "التوقعات االقتصادية  2020يسعدنا للغاية أن نقدم للقارئ الكريم إصدار عام 

ملنظمة التعاون اإلسالمي"، الذي يعرض ويحلل أحدث التطورات االقتصادية والتوقعات القصيرة األجل في 

تها على اقتصادات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. فهذا التقرير هو االقتصاد العاملي وتداعيا

املنشور السنوي الوحيد بشأن اقتصادات مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، ويعرض مجموعة متنوعة 

إلنمائية في من اإلحصاءات املقارنة ورؤية دقيقة تخول للقارئ فهم أبرز االتجاهات االقتصادية والتحديات ا

 بلدان املنظمة.

من هذا التقرير في وقت تبلغ فيه مستويات عدم اليقين في االقتصاد العاملي ذروتها  2020وقد تم إعداد نسخة 

. ففي الوقت الذي يتخبط فيه االقتصاد العاملي في حالة 19-بسبب زيادة النزعة الحمائية وتفش ي جائحة كوفيد

الوضع،  19-صاعد حدة التوترات التجارية، فاقم تفش ي جائحة كوفيد من الفوض ى بسبب انخفاض الطلب وت

متسببا في واحدة من أسوأ فترات الركود االقتصادي في التاريخ الحديث من خالل إجبار جميع األنشطة 

االقتصادية على التوقف الفجائي ومن ثم حصول اختالالت كبيرة على مستوى سالسل القيمة العاملية. ونتيجة 

% في 8بمعدل نمو سلبي مرتقب قدره  2020% في 4.9من املتوقع أن ينكمش االقتصاد العاملي بنسبة لذلك، 

االقتصادات املتقدمة. ومن املتوقع أن يبلغ معدل االنكماش في العالم النامي، حيث تنتمي بلدان املنظمة، 

قتصاد العاملي مع أمل التوصل من املنتظر أن يستقر معدل نمو اال 2021%. وفي عام 3مستوى معتدال ال يتعدى 

 إلنتاج لقاح أو اعتماد منهجية مناعة القطيع لتعود الحياة ملجراها الطبيعي.

تحديا غير مسبوق في العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، كما هو لحال في باقي  19-وتمثل جائحة كوفيد

اعية حادة. وبات الوضع باعثا على القلق بصورة مناطق العالم، بحكم ما ترتب عنها من تبعات اقتصادية واجتم

أكبر خاصة مع الضعف املستمر لألداء االقتصادي في السنوات القليلة املاضية في العديد من بلدان املنظمة. 

ويشير هذا التقرير إلى أن متوسط األداء االقتصادي لبلدان املنظمة ظل دون املتوسط العاملي للعام الثالث على 

 2020. ومن املتوقع أن تشهد اقتصادات بلدان املنظمة انكماشا عام 2019% في 2.4معدل نمو بلغ التوالي، ب

%. وبصورة 4.9%، أي معدل انكماش أقل من متوسط االنكماش العاملي البالغ 2.0وتسجل معدل نمو سلبي يبلغ 

. كما ظل متوسط معدل 2020بلدا عضوا في املنظمة معدالت نمو سلبية عام  35عامة، من املتوقع أن يشهد 

%، وذلك بتسجيل معدالت 5.4فوق املتوسط العاملي البالغ  2019%( خالل عام 6.7البطالة في بلدان املنظمة )

%(. وفي ظل الركود االقتصادي العاملي القائم، من املحتمل أن 14.5بطالة مرتفعة السيما في صفوف الشباب )

مليون إلى  47.7في بلدان املنظمة من مستواه التقديري السابق البالغ يرتفع العدد اإلجمالي للعاطلين عن العمل 

 .  2020مليون شخص عام  53.3
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ومن النقاط الرئيسية التي يركز عليها هذا التقرير هي ضرورة أن تبذل بلدان املنظمة مزيدا من الجهود لخلق بيئة 

ر األجنبي. وهذا اأمر مهم للغاية السيما في ظل مواتية لتعزيز اإلنتاج والتجارة والستقطاب املزيد من االستثما

تحول محتمل على مستوى سالسل القيمة العاملية بسبب تصاعد السياسات التجارية القائمة على الحمائية 

% من تدفقات 7، لم تستقطب بلدان املنظمة سوى ما يناهز 2019. ففي عام 19-وتفش ي جائحة كوفيد

ي. وباملقابل، سجلت دول املنظمة تراجعا في األنشطة التجارية ويتجلى ذلك في االستثمار األجنبي املباشر العامل

، وهي نسبة تراجع أكبر من نسبة انخفاض الصادرات العاملية 2019% في 4.4انخفاض مستوى صادراتها بنسبة 

ادرات % فقط من الص10%( املسجلة في نفس العام. وباإلضافة إلى ذلك، استأثرت بلدان املنظمة بحصة 3.0)

 العاملية للسلع الوسيطة، وهذا ما يعكس انخفاض مستوى مشاركتها في سالسل التوريد العاملية.

كما يسلط التقرير الضوء على التحديات والفرص املتعلقة بتنامي الحمائية والنزعة القومية االقتصادية، التي 

جميع أنحاء العالم. ولالستفادة من عملية  من املتوقع أن تؤثر بشكل كبير على األداء الراهن لسالسل القيمة في

إعادة توجيه سالسل التوريد، يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خفض تكاليف التجارة والنهوض 

بالقدرات التكنولوجية وتعزيز مستوى تأهبها للتصدي للمخاطر املرتبطة بسلسلة التوريد. إن القدرات القائمة 

ن املنظمة ليست مؤهلة بما يكفي الستقطاب استثمارات كبيرة خالل فترة ما بعد في الوقت الراهن في بلدا

الجائحة. لكن مع ذلك من شأن قربها الجغرافي من التجمعات االقتصادية الرئيسية أن يمنحها نوعا من التميز. 

ن حيث استقطاب كما أن وضع السياسات املناسبة خالل فترة الجائحة بدوره قد يجسد غطاء ملزيد من املزايا م

 الشركات األجنبية إلحداث سالسل قيمة جديدة.

لتقرير التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي نتاج لالستثمار الكبير في الوقت والجهد  2020إن إصدار 

 والتفاني من قبل فريق االبحاث في سيسرك. وأود أن أعرب عن تقديري لهم على مساهماتهم القيمة على أمل أن

 يجد القارئ الكريم هذا التقرير مثيرا لالهتمام ومفيدا وغنيا باملعلومات.

 

 

 نبيل دبور 

 املدير العام

 سيسرك
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 ملخص

 

 العالم في االقتصادية التطورات آخر

آفاق االقتصاد العاملي  اتجاهات و

 النمو

سياسية وأخرى متعلقة بقضايا يشهد االقتصاد العاملي تراجعا في وتيرة نموه وبذلك تتربص به مخاطر كبيرة جيو 

، تباطأت معدالت النمو في البلدان املتقدمة والنامية على 2017-2016الصحة. فبعد مرحلة إقالع سجلتها فترة 

% املسجلة 3.6حد سواء، وهذا ما مهد لتسجيل تراجع في معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي من 

. 2020قد ألقت بظاللها عل اآلفاق االقتصادية في  19-. كما أن جائحة كوفيد2019% في عام 2.9إلى  2018عام 

وتتوقع  2020فقد توقعت جميع املؤسسات الدولية الرائدة في مجال التنمية تسجيل تراجع اقتصادي كبير عام 

ي آخذة . وأوجه الغموض على مستوى االقتصاد العامل2021أن يحصل انتعاش بطيء وتدريجي للغاية خالل عام 

أن تسفر عن حصول تغيرات  19-في التصاعد؛ فعلى سبيل املثال، يمكن لحصول موجة ثانية من جائحة كوفيد

على مستوى التوقعات املتعلقة بالتعافي العاملي، وهو األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط إضافية هائلة 

 .2021و  2020على البلدان النامية واملتقدمة خالل عامي 

 الةالبط

% 5.4إلى استقرار معدالت البطالة على معدل  2019تشير أحدث بيانات منظمة العمل الدولية املتعلقة بعام 

 185.8. لكن من املتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل على الصعيد العاملي من 2018كما كان الحال عام 

وبمجرد ما يتم الكشف عن األرقام املتعلقة  .2019مليون عاطل سنة  187.7إلى  2018مليون عاطل املسجل عام 

، تتوقع منظمة العمل الدولية أن هذه األرقام ستعكس خسائر فادحة 2020في عام  19-بتداعيات جائحة كوفيد

على مستوى نتائج سوق العمل. واستنادا إلى عدد من السيناريوهات، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 

 24.7مليون )سيناريو "زيادة طفيفة"( و  5.3ة في معدالت البطالة العاملية بنسبة تتراوح بين إلى زيادة إضافي 2020

، وذلك ألسباب من 2019مليون شخص في  187.7مليون )سيناريو "زيادة كبيرة"( عن مستوى األساس البالغ 

 احتواء الجائحة. قبيل اإلغالق التام أو شبه التام لألنشطة االقتصادية والتدابير املتخذة في إطار
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 التجارة

باتت السياسات التجارية الخطر األكبر الذي يتهدد النمو على مستوى االقتصاد العاملي. فقد تراجع معدل النمو 

% في 4إلى  2017% في 5.9في حجم املبادالت التجارية العاملية من حيث صادرات وواردات السلع والخدمات من 

%. وتتمثل العوامل 0.8حيث بلغ  2019زلي السلبي في النمو التجارى حتى عام . وتواصل هذا االتجاه التنا2018

بصورة خاصة في التباطؤ املسجل في االقتصاد العاملي  2019األساسية الكامنة وراء الوضع الذي شهده عام 

تحدة والصين. والجدال القائم حول مسألة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والتوتر التجاري بين الواليات امل

في ظل تفش ي فيروس كورونا.  2020% في عام 13.4ومن املتوقع أن يتراجع معدل نمو التجارة العاملية بنسبة 

ويرتقب أيضا أن يتراجع بصورة كبيرة حجم الصادرات والواردات نظرا لكون عمليات اإلغالق والتدابير املتخذة 

 الحتواء الفيروس تؤثر سلبا على العرض والطلب.

 الستثماراتا

، واصلت حصة االستثمار في الناتج املحلي اإلجمالي حفاظها على انتعاشها الطفيف الذي 2019مع دخول عام 

% في البلدان النامية. وكانت 32.7% في البلدان املتقدمة و 22سجل في العام الذي قبله، بحيث بلغت نسبة 

باعثة على التفاؤل. لكن من املتوقع أن تخلف  2021و  2020التوقعات الصادرة قبل تفش ي الوباء بشأن عامي 

الجائحة آثارا سلبية على االستثمارات، وذلك بسبب عدد من العوامل ومن ذلك زيادة اإلنفاق على قطاع الصحة 

وانخفاض اإليرادات الضريبية وأوجه عدم اليقين املتزايدة. فقد تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 

ترليون دوالر.  1.49إلى  2017ترليون دوالر املسجلة عام  1.7، أي من معدل 2018% خالل عام 12 الواردة بنسبة

ترليون دوالر. وقد كانت الدول املتقدمة على وجه الخصوص أكبر  1.5عاودت االرتفاع لتبلغ قيمتها  2019وفي 

% وبلغت 5بحيث ارتفعت بنسبة  ،2019املستفيدين من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوافدة خالل عام 

مليار دوالر. وتشير أحدث التقديرات إلى أنه من املتوقع أن يتراجع املعدل العاملي لتدفقات االستثمار  800قيمتها 

بسبب تفش ي جائحة كورونا. وهذا ما قد يجعل االستثمار األجنبي  2020% عام 40األجنبي املباشر بنسبة تصل إلى 

 .2005ل من ترليون دوالر أمريكي، ولو حصل األمر فسيكون ألول مرة منذ عام املباشر يسجل قيمة أق

 الظروف املالية

مستقرة نسبيا على مستوى  2019و ديسمبر  2018كانت األوضاع املالية العاملية خالل الفترة املمتدة بين ديسمبر 

قلب كل ش يء رأسا على عقب.  2020االقتصاد العاملي. لكن ظهور جائحة كورونا بشكل غير متوقع بداية عام 

فالتوقف املفاجئ لألنشطة االقتصادية والتدابير املتخذة في إطار احتواء الجائحة لم تؤثر على اآلفاق 

االقتصادية فحسب، بل أدت أيضا إلى تردي مستوى التوقعات والطموحات وفاقمت حالة عدم اليقين. وال تزال 

ات في البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء. وهبوط أسعار تخلف تداعي 2020األوضاع املشددة في عام 

 األسهم واتساع هامش فوارق الديون قابلها جزئيا انخفاض في أسعار الفائدة.
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 ميزان الحساب الجاري 

بلغ متوسطها  2019و  2018سجلت أرصدة الحساب الجاري في البلدان املتقدمة مستويات مستقرة خالل عامي 

ج املحلي اإلجمالي. وشهدت البلدان النامية تحسنا على هذا الصعيد، بحيث تحول العجز الذي % من النات0.7

. ومع ظهور جائحة كورونا حصل تغير كبير في التوقعات 2019% في 0.1إلى فائض بنسبة  2018% في 0.1بلغ نسبة 

الحساب الجاري يبلغ نسبة  عجزا في 2020. فيتوقع أن تسجل البلدان النامية عام 2021و  2020الخاصة بعامي 

%، وذلك ألسباب من قبيل االختالالت الكبيرة على مستوى سالسل القيمة العاملية، والتوقف املفاجئ 0.9

لألنشطة السياحية، وتراجع مستوى الطلب في البلدان املتقدمة. من املتوقع أن يؤثر هبوط أسعار النفط، الناتج 

 .2020الحساب الجاري في الدول املصدرة للنفط خالل عام  عن تراجع الطلب، بشكل كبير على أرصدة

 الرصيد املالي

. ومن املتوقع 2019% عام 3.3إلى  2018% املسجل عام 2.7ارتفع متوسط العجز املالي في البلدان املتقدمة من 

ز . وحتي في البلدان النامية سجل العج2021% في 8.3وما يقارب  2020% خالل عام 16.6أن يصل ملعدل 

، من املتوقع أن يشكل 2020. ومع ظهور جائحة فيروس كورونا مطلع عام 2019و  2018مستويات مرتفعة في 

% 8.5% في الناتج املحلي اإلجمالي في البلدان النامية. ويتوقع أن يتراجع هذا املعدل إلى 10.6العجز حصة تصل إلى 

 .2021في عام 

 التضخم 

قتصاد العاملي إلى التخفيف من ضغوط التضخم على مستوى السلع من املنتظر أن يؤدي التباطؤ في اال

وظل تقريبا  2018% عام 3.6األساسية في البلدان املتقدمة والنامية. فقد بلغ معدل التضخم العاملي ما يناهز 

أن يحفز انخفاض طفيف في أسعار السلع  2020. ويتوقع في عام 2019مستقرا على نفس املستوى خالل عام 

 ية، ال سيما في أسعار الطاقة، تسجيل تراجع أكبر في مستوى التضخم العاملي.األساس

 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في االقتصادية التطورات آخر

 اإلنتاج والنمو والعمالة

 اإلنتاج

الي اتجهت األنشطة االقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي في منحى تصاعدي، وارتفع الناتج املحلي اإلجم

حسب تعادل  2019تريليون دوالر عام  21.5إلى  2015تريليون دوالر أمريكي املسجل عام  17.6فيها من مبلغ 

% من إجمالي الناتج 25.4% من إجمالي الناتج العاملي و 15.1القوة الشرائية. فقد أنتجت دول املنظمة كمجموعة 

عدى حصة دول املنظمة من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي . وباألسعار الجارية، ال تت2019في البلدان النامية سنة 

%. ويدل تراجع حصة دول املنظمة من الناتج املحلي اإلجمالي للدول النامية على أن أداء اقتصادات 8.2نسبة 

، 2019املنظمة لم يرق بعد ملستوى أداء الدول النامية غير األعضاء في املنظمة في توسيع نطاق إنتاجها.  ففي عام 
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% من إجمالي الناتج ملجموعة 74.2أنتجت البلدان العشر األولى في املنظمة من حيث حجم الناتج املحلي اإلجمالي 

 دول املنظمة.

 النمو

% 2.4سجل مستوى نمو الناتج املحلي اإلجمالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي تراجعا، بحيث سجل نسبة 

. وبسبب تفش ي جائحة فيروس كورونا ينتظر أن 2018% عام 3.0سبة مقارنة مع ن 2019بالقيمة الحقيقية عام 

حققت دول  2017و  2015%. وبين عامي 2تنكمش اقتصادات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة تزيد عن 

املنظمة املنخفضة الدخل معدل نمو منخفض باملقارنة مع متوسط املنظمة ككل، وهو األمر الذي يجعل 

سجلت معدالت نمو أعلى بقليل  2019-2018دول املنظمة الغنية والفقيرة. لكنها خالل فترة  الفجوة تتسع بين

من متوسط املنظمة. وعلى مستوى البلد الواحد، نجد أن ليبيا كانت االقتصاد األسرع نموا في مجموعة دول 

ة عضو في املنظمة معدل دول 33%. وفي اإلجمالي، سجلت 9.9بمعدل نمو بلغ  2019منظمة التعاون اإلسالمي عام 

 .2019% عام 2.9نمو أعلى من املتوسط العاملي البالغ 

 اإلنتاج حسب القطاعات

رغم استئثار قطاع الزراعة بحصة مهمة من العمالة في االقتصاد، تبقى حصته من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي 

ات الهامة بالنسبة لدول منظمة منخفضة بسبب قلة إنتاجيته. لكن مع ذلك يبقى هذا القطاع من القطاع

% من إجمالي األنشطة االقتصادية. وبخصوص متوسط حصص 10.7التعاون اإلسالمي، ويستأثر بحصة 

، فقد سجل قطاع 2018القيمة املضافة للقطاعات األربعة الرئيسية من الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان املنظمة في 

ت حصة قطاع التصنيع، الذي يتمتع بإمكانيات هائلة للنهوض %. وارتفع53.8الخدمات الحصة األكبر بلغت 

 .2018% عام 14.6إلى  2014% املسجلة عام 14.3باإلنتاجية والقدرة التنافسية، من 

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية

ستهالك النهائي )لألسر يظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي العاملي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية أن حصة اال 

 2018املعيشية  والحكومة( ما تزال تستأثر بأعلى نسبة من الناتج املحلي اإلجمالي على امتداد سنين عدة. ففي 

%(، تاله قطاع 57.7استأثر االستهالك األسري في دول املنظمة بحصة األسد من الناتج املحلي اإلجمالي )

%(، بينما سجلت حصة صافي الصادرات من مجموع 13.7مي العام )%( ثم اإلنفاق الحكو 27.5االستثمارات )

 الناتج املحلي اإلجمالي العاملي نسبة جد ضئيلة.

 الدخل والفقر

دوالرا أمريكيا املسجل عام  8,785ارتفع متوسط الدخل حسب الفرد في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من مبلغ 

% في اإلجمالي. وخالل نفس الفترة، حققت 17.0زيادة قدره  ، أي بمعدل2019دوالرا عام  10,275إلى  2010

%( وتجاوزت بذلك متوسط مستويات 41.1البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة معدالت نمو أعلى نسبيا )

. وبلغ متوسط معدل نمو 2019دوالرا أمريكيا عام  11,796الدخل حسب الفرد في بلدان املنظمة لتصل إلى 
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% 1.3، ليتراجع بعدها إلى معدل 2015-2010% خالل فترة 2.2ل حسب الفرد في بلدان املنظمة مستويات الدخ

 2019. وكانت قطر البلد املسجل ألعلى معدالت الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد عام 2019-2016خالل فترة 

ضعفا.  17.5نظمة بـمن بين كل دول منظمة التعاون اإلسالمي، بحيث ضاعف معدلها متوسط مجموعة دول امل

 بلدا. 13% في 30وضمن مجموعة املنظمة، يسجل الفقر معدالت تفوق نسبة 

 البطالة

واصلت دول منظمة التعاون اإلسالمي تسجيل مستويات عالية من البطالة مقارنة مع مستوى باقي دول العالم 

ومعدالت البطالة في بلدان املنظمة  2014والدول املتقدمة والدول النامية غير األعضاء في املنظمة. فمنذ عام 

. وعادة ما تسجل البطالة معدالت أعلى 2014% في 5.9مقابل  2019% في 6.7تسير في منحى تصاعدي حتى بلغت 

في صفوف القوى العاملة الشابة مقارنة بنظيراتها في صفوف الكبار في كل املجموعات القطرية. فقد ارتفع معدل 

% في 14.5إلى  2014% املسجل عام 12.9بلدان املنظمة بشكل مطرد من مستوى  البطالة في صفوف الشباب في

% 10.5ووصل إلى أعلى مستوى مقارنة بمجموعات البلدان األخرى، بينما استقر املعدل على نسبة  2019عام 

 % في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة.13.8في البلدان النامية و 

 إنتاجية العمل

تاجية العمل على الصعيد العاملي في منحى تصاعدي خالل العقد املاض ي من الزمن. فقد سجل اإلنتاج اتجهت إن

، 2009-2000% خالل فترة 2.3حسب العامل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي زيادة بمعدل نمو مركب قدره 

، بلغ متوسط إنتاجية 2019. ولحدود عام 2019-2010% خالل فترة 1.7لكن سرعان ما تراجع هذا املعدل إلى 

دوالر أمريكي، َمقيسا باألسعار الدولية الثابتة استنادا إلى تعادل القوة الشرائية  28,411العمل في بلدان املنظمة 

(PPP وفي الدول املتقدمة، قدر معدل اإلنتاجية حسب الفرد بمبلغ .)وهذا 2019دوالر أمريكي عام  95,523 ،

% من إجمالي ما ينتجه عامل عادي في البلدان 29.7جموعة دول املنظمة ال ينتج سوى يعني أن العامل العادي في م

 املتقدمة.

 التضخم

استقرت معدالت التضخم في جميع أنحاء العالم عند مستويات معتدلة خالل السنوات القليلة املاضية، وذلك 

راجع معدالت مستوى النمو في بلدان بسبب تراجع قوة األنشطة االقتصادية على الصعيد العاملي.  وبالرغم من ت

، أخذت معدالت التضخم منحى تصاعديا خالل هذه الفترة. 2018و  2016منظمة التعاون اإلسالمي بين عامي 

. لكن تراجعت حدة ارتفاع متوسط أسعار 2016% املسجلة عام 5.8بدل  2018% عام 9.1فقد بلغت نسبة 

% في 25.7% في بلدان املنظمة و 51.0تفعت أسعار املستهلك بنسبة . وإجماال، ار 2019% عام 8.1املستهلك وبلغ 

  .2019-2013% في البلدان املتقدمة خالل فترة 7.8البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة و 
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 الرصيد املالي

لقليلة شهدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تدهورا حادا في رصيدها املالي على امتداد السنوات ا

املاضية. فاالعتماد الكبير على صادرات البضائع والسلع األساسية يجعل العديد من دول املنظمة عرضة بشكل 

كانت عشر بلدان أعضاء في املنظمة تتمتع بفائض في رصيدها املالي،  2018كبير لتقلبات األسعار.  وفي عام 

 بلدان فقط. 8ليصبح  2019وتراجع هذا العدد في 

 املالالتجارة و 

 تجارة البضائع

تماشيا مع االتجاه العاملي، شهدت بلدان املنظمة تباطؤا في إجمالي صادراتها نحو باقي دول العالم، كما تراجع 

. وتراجعت حصة دول املنظمة من إجمالي صادرات 2019ترليون دوالر أمريكي في  1.79معدل إجمالي صادراتها إلى 

. وشهدت الحصة الجماعية لدول املنظمة 2018% عام 24.2مقارنة مع  2019% في 23.8الدول النامية إلى نسبة 

% 9.9مقارنة بنسبة  2019% في 9.8في اإلجمالي العاملي لصادرات البضائع بدورها تراجعا طفيفا لتسجل نسبة 

% من 59.5، استأثرت الدول الخمس األكثر تصديرا في املنظمة بنسبة 2019. ففي عام 2018املسجلة عام 

مالي الصادرات السلعية للدول األعضاء مجتمعة. كما تراجع بدوره إجمالي الواردات السلعية لدول املنظمة إج

. فيما ظلت حصة دول املنظمة من الواردات 2019ترليون عام  1.74إلى  2018ترليون دوالر املسجلة في  1.78من 

ول الخمس األكثر استيرادا في املنظمة بحصة . واستأثرت الد2019% في 9.2السلعية العاملية مستقرة على نسبة 

 .2019% من إجمالي الواردات السلعية لجميع الدول األعضاء عام 52.1

 تجارة الخدمات 

. وفي العام ذاته، صّدرت بلدان املنظمة من 2019ترليون دوالر عام  6.1بلغ إجمالي صادرات الخدمات العاملية 

يكي، وهو أعلى رقم تسجله مجموعة دول املنظمة، بينما بلغ إجمالي مليار دوالر أمر  427الخدمات ما قيمته 

مليار دوالر، ما يجعل مجموعة دول املنظمة تبقى ضمن نادي املستوردين الصافين  525وارداتها من الخدمات 

% 9.0% من صادرات الخدمات و 6.9، استأثرت دول املنظمة كمجموعة بحصة 2019للخدمات. ولحدود عام 

املصّدر األول للخدمات في املنظمة، بحيث  2019الخدمات العاملية. وكانت اإلمارات العربية املتحدة في  من واردات

 % من إجمالي صادرات الخدمات من دول املنظمة.17.2مليار دوالر من الصادرات وحصة  73.5سجلت 

 امليزان التجاري 

، وذلك راجع 2017-2015صناعية خالل فترة باتت دول منظمة التعاون اإلسالمي مستوردا صافيا للمنتجات ال

، سجلت دول املنظمة كمجموعة مرة أخرى فائضا بمبلغ 2018باألساس لهبوط أسعار السلع األساسية. وفي عام 

. ومن جهة أخرى، ظلت دول 2019مليار دوالر أمريكي في  53مليار دوالر أمريكي. وتراجع هذا املبلغ ليسجل  87

مليار  45للخدمات خالل الفترة قيد النظر. وبصورة عامة، سجلت بلدان املنظمة فقط املنظمة مستوردا صافيا 

 مليار دوالر. 95حيث سجلت  2018، على خالف سنة 2019دوالر كعجز في امليزان التجاري عام 
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 تجارة السلع بين دول منظمة التعاون اإلسالمي

، بحيث ارتفعت من 2016زيادة مطردة منذ عام تسجل تدفقات الصادرات بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

. وعلى مدى األعوام الثالثة املاضية، زادت 2019مليار دوالر عام  331مليار دوالر أمريكي حتى  254مستوى 

%، وهو إنجاز مهم. ومع ذلك يبقى هذا الرقم دون إجمالي القيم 30الصادرات البينية في املنظمة بنسبة تفوق 

% خالل 19% و 18وبقيت التدفقات التجارية فيما بين بلدان املنظمة متأرجحة بين نسبتي . 2012املسجلة عام 

%، تمكنت بلدان 18.1لنسبة  2018. على الرغم من الهبوط الحاد في 2019و  2012الفترة املمتدة بين عامي 

لبطيء في تدفقات . لكن هذا النمو ا2019% عام 19منظمة من رفع معدل تدفقات التجارة البينية إلى مستوى 

 %.25التجاة بين بلدان املنظمة يقلل من احتماالت تحقيق الهدف املتمثل في الوصول ملعدل 

 تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي املباشر

إن معدالت تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي ال ترقى ملستوى التطلعات 

مليار دوالر  142ة. فبعد بلوغ إجمالي قيمة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الدول األعضاء وإمكاناتها املتاح

، ارتفعت 2017مليار دوالر. وفي عام  103.6حيث بلغ  2016، اتجه في منحى سلبي حتى عام 2012أمريكي في عام 

، بحيث 2011ظمة للمرة األولى منذ عام القيمة اإلجمالية لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان املن

% مقارنة بالعام الذي قبله. وارتفعت بشكل طفيف في 5.5مليار دوالر، أي ما يعادل زيادة بنسبة  109.3سجلت 

تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان  2019مليار دوالر أمريكي. وفي  110.7لتسجل مبلغ  2018

 مليار دوالر فقط. 106.7جلت مبلغ % وس3.6املنظمة بنسة 

 تنمية القطاع املالي، الدين الخارجي، واالحتياطات

يواصل مستوى تنمية القطاع املالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي تسجيل أرقام متدنية. فقد بلغ متوسط 

مقارنة بما  2019% عام 63.9حجم النقود بمعناها الواسع قياسا إلى الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة نسبة 

% كمتوسط عاملي. وواصل إجمالي رصيد الدين 127% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 135يقارب 

. وعلى مستوى هيكل االستحقاق املتعلق 2018ترليون دوالر عام  1.68الخارجي لدول املنظمة ارتفاعه، وبلغ 

% من إجمالي الديون الخارجية لدول املنظمة، في 15.2جل بحصة بالدين الخارجي، استأثرت الديون قصيرة األ 

%. وكانت تركيا البلد 30.9حين بلغت نسبة هذه الديون من إجمالي ديون الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

النقدية مليار دوالر. وقد بلغ إجمالي االحتياطات  445بمعدل فاق  2018األكثر مديونية من بين بلدان املنظمة في 

ترليون دوالر منها تعود للدول األعضاء في منظمة  1.6ترليون دوالر،  13.1، بما في ذلك الذهب، 2019العاملية عام 

 2015% املسجلة عام 14.3التعاون اإلسالمي. وتراجعت حصة هذه الدول من إجمالي االحتياطي العاملي من نسبة 

  .2019% عام 12.4إلى 
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 سمية والتحويالتاملساعدة اإلنمائية الر 

مليار دوالر  165.8بلغ صافي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية من جميع الجهات املانحة للبلدان النامية مبلغ 

)ال  2018% من هذه التدفقات خالل عام 33. وفي الوقت الذي شاب فيه الغموض أكثر من 2018أمريكي عام 

مليار دوالر  108.5% من إجمالي مبلغ 57.7(، تدفق ما نسبته تتوفر معلومات بخصوص البلدان املستفيدة منها

املتبقي إلى الدول األعضاء في املنظمة. واستفادت الدول الخمس املتصدرة لقائمة البلدان األعضاء املستفيدة 

% من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية ملجموعة بلدان املنظمة، بينما استفادت 44.1من نسبة 

% منها. كما ارتفعت معدالت تدفقات التحويالت الشخصية الواردة 61.5ل األعضاء العشر األولى من حصة الدو 

 .2019مليار دوالر عام  163.3إلى  2014مليار دوالر املسجلة عام  142.6إلى دول املنظمة من 

 اليقين عدم أوجه تصاعد ظل في والتكامل التجارة مستوى  على التحديات

 الحمائية وانعكاساتها على مجال التجارةتصاعد النزعة 

على مدى العقود القليلة املاضية، انخفضت بشكل كبير التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية، 

حيث بات التفكير االقتصادي الليبرالي يكتسح بصورة تدريجية مجال صنع السياسات االقتصادية. فقد تراجع 

، وهذا ما يعكس املستوى الكبير 2017% في 2.6إلى  1994% في 8.6عامليا من  متوسط معدل التعريفة املطبق

للتكامل االقتصادي والترابط القائم بين االقتصادات. ومع ذلك، شهدت السنوات األخيرة إقباال متزايدا على 

ضة على الواردات، النزعة الحمائية التي تغذيها دوافع أحادية الطرف. وباإلضافة إلى التعريفات الجمركية املفرو 

، وهذا ما أدى إلى 2018فإن اعتماد بعض التدابير التنظيمية والحواجز غير الجمركية آخذ في التنامي منذ عام 

 تصاعد حدة االختالالت على مستوى التجارة.

رة أثار اعتماد التدابير الحمائية مخاوف من اندالع حرب تجارية وجعل مسألة اتخاذ قرارات بشأن تدفقات التجا

واالستثمار تبدو صعبة بسبب تدهور اتجاهات السوق واإلقبال العاملي على املخاطرة. كما أصبحت سالسل 

التوريد العاملية معرضة للخطر بسبب تزايد مخاطر احتدام الحروب التجارية. ودفعت حالة عدم اليقين املتعلقة 

االنتظار والترقب قبل الحكم على الحاجة إلى إعادة  بالتجارة الشركات إلى تأجيل قراراتها االستثمارية واعتماد نهج

تنظيم محتمل لسالسل التوريد. ففي عالم يغلب فيه طابع التعقيد على سالسل القيمة العاملية، عندما تطبق 

 التعريفات الجمركية على السلع الوسيطة تتراكم تكاليف التجارة بينما تعبر البضائع الحدود لعدة مرات.

نظمة التعاون اإلسالمي بشكل مفرط وغير متكافئ بالسياسات الحمائية التي تنفذها االقتصادات قد تتأثر دول م

الكبرى. والواقع أن السياسات القائمة تشير بالفعل إلى وجود موقف ال يخدم مصالح بلدان منظمة التعاون 

ء تجاري في جميع أنحاء العالم إجرا 323,200، تم تنفيذ 2018و  2009اإلسالمي. فخالل الفترة املمتدة بين عامي 

% من قبل الدول 48% منها فقط من قبل دول منظمة التعاون اإلسالمي، في حين تم تنفيذ 12على أساس ثنائي، 

% من قبل الدول النامية غير األعضاء في املنظمة. وعلى الرغم من القوة االقتصادية الكبرى التي 40املتقدمة و 

من الالفت للنظر أنها تميل إلى أن تصبح أكثر ثراء من خالل تبني سياسات "إفقار  تتمتع بها البلدان املتقدمة،

 الجار".
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( الذي يهدد صحة ماليين األشخاص، دخل االقتصاد العاملي في 19-مع ظهور فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

ة للتصدي لهذا الوباء، أزمة جديدة. فليست كل الدول قادرة على إنتاج ما يكفي من اإلمدادات الطبية الالزم

بحيث تعتمد معظم البلدان النامية بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من اإلمدادات الطبية األساسية. 

-وهناك أيضا مستوى عال من االعتماد املتبادل في العالم بخصوص إنتاج املنتجات الطبية ذات الصلة بكوفيد

يود املفروضة على التصدير، ال تعود إال بالضرر ومن شأنها أن تساهم . لذلك فإن بعض السياسات، مثل الق19

في ارتفاع األسعار والتأخر في إنتاج هذه املنتجات األساسية. وفي هذا السياق، ثمة حاجة ملحة للحفاظ على 

قتصاد التدفق العادي للتجارة لضمان توفير املنتجات األساسية وإرسال إشارة تبعث على الثقة علة مستوى اال

العاملي. من املهم أيضا االستثمار في القدرات لتحقيق االكتفاء الذاتي على مستوى املنتجات الضرورية 

 واالستراتيجية في ظل تنامي السياسات الحمائية واألحادية.

على سالسل القيمة العاملية واإلقليمية وانعكاساتها على دول منظمة التعاون  19-آثار كوفيد

 اإلسالمي

تقرار نظام التجارة العاملي الشركات على إقامة شبكات إنتاج عاملية وتوزيع مختلف مراحل عملية اإلنتاج حفز اس

على بلدان متنوعة. لكن هذا الوضع تغير وأصبحت حالة عدة اليقين سيدة املوقف. فقد ساهمت الصدمات 

وجه عدم اليقين بشأن مستقبل بشكل كبير في بروز أ 19-على مستوى السياسات التجارية وتفش ي جائحة كوفيد

سالسل القيمة العاملية، وأثارت أيضا مسألة إعادة النظر في استدامة سالسل القيمة على املدى البعيد. وثمة 

اتجاهات قائمة على حجج وأدلة قوية تشير إلى أن العوملة ستشهد انتكاسة على إثر ذريعة األمن القومي املعتمدة 

 لتبرير النزعة الحمائية.

ي هذا الصدد، بات لزاما على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي اتخاذ التدابير الالزمة للتكيف مع الوضع وف

الطبيعي الجديد، حيث من املرجح أن تصبح النزعة القومية االقتصادية والحمائية من مقومات وضع السياسات 

بلدان املنظمة املندمجة اندماجا جيدا االقتصادية. ومن شأن تنامي النزعة القومية االقتصادية أن يضر ببعض 

في سالسل القيمة العاملية، لكن يجب أن ندرك أن هذه النزعة قد توفر فرصا ثمينة كذلك. ولالستفادة من عملية 

إعادة توجيه سالسل التوريد، يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خفض تكاليف التجارة والنهوض 

 ز مستوى تأهبها للتصدي للمخاطر املرتبطة بسلسلة التوريد.بالقدرات التكنولوجية وتعزي

إن القدرات القائمة في الوقت الراهن في بلدان املنظمة ليست مؤهلة بما يكفي الستقطاب استثمارات كبيرة خالل 

ا فترة ما بعد الجائحة. لكن مع ذلك من شأن قربها الجغرافي من التجمعات االقتصادية الرئيسية أن يمنحها نوع

من التميز. كما أن وضع السياسات املناسبة خالل فترة الجائحة قد يجسد غطاء ملزيد من املزايا من حيث 

استقطاب الشركات األجنبية إلحداث سالسل قيمة جديدة. وفي ظل تنامي النزعة الحمائية وأهمية العمل 

ما بعد الجائحة قد يلعب دورا غاية  اإلقليمي، فإن تسهيل حركة البضائع واألشخاص بين مختلف املناطق في فترة

 في األهمية على مستوى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات.
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خاطر كبيرة جيوسياسية وأخرى متعلقة بقضايا يشهد االقتصاد العاملي تراجعا في وتيرة نموه وبذلك تتربص به م

. وتراجع معدل 2016الصحة. فقد تراجع الزخم الذي تميزت به وتيرة االنتعاش املتزامن الذي شهده العالم بعد 

أصبح  2019. ومع حلول عام 2019% عام 2.9إلى  2018% املسجلة عام 3.6نمو الناتج املحلي اإلجمالي من نسبة 

النمو أكثر جالء، واألمر راجع في املقام األول الرتفاع املخاطر الجيوسياسية، وخروج بريطانيا من  التباطؤ في وتيرة

االتحاد األوروبي وسطوة حالة عدم اليقين في أوروبا، والحروب التجارية في البلدان املتقدمة والنامية على حد 

 سواء.

وجلب معه أخبارا  2020دخل عام 

ة سيئة للعالم، فتفش ي جائح

يلحق أضرارا كبيرة  19-كوفيد

ومتزايدة على مستوى أرواح البشر 

في جميع أنحاء العالم، وكل التدابير 

الالزمة املتخذة في إطار الحماية ضد 

الجائحة واحتوائها خلال هذا العام 

تؤثر بصورة كبيرة على األنشطة 

االقتصادية سواء من جانب 

العرض أو الطلب. وبناء على ذلك، 

النقد الدولي من  قلص صندوق 

أرقام توقعاته بشأن معدل نمو 

% عام 4.9. فاالقتصاد العاملي سيشهد انكماشا بنسبة 2021و  2020الناتج املحلي اإلجمالي العاملي خالل عامي 

على أمل أن يساهم التوصل إلنتاج لقاح أو تبني  2021، لكنه سرعان ما سيعود لسكة االستقرار في أفق 2020

(. ومن املتوقع أن تساهم 1.1الجماعية في الحد من آثار الجائحة على االقتصادات )الشكل  سياسة املناعة

املجموعة الكبيرة من حزم الحوافز املالية التي تطلقها البلدان املتقدمة والنامية واملستويات العالية من السيولة 

التي تضخها في إعطاء نفس جديد 

لألنشطة االقتصادية في جميع 

الم. لكن على مستوى أنحاء الع

فرادى البلدان، يتوقف مدى 

الفعالية االقتصادية لهذه 

التدخالت على مستوى تركيزها 

على القطاعات األكثر إنتاجية. 

وتعد قوة وجاهزية النظم الصحية 
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الدول املتقدمة الدول النامية العالم

 لناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي )النسبة املئوية(نمو ا: 1.1الشكل 

 .2020صندوق النقد الدولي، آخر إصدار لتقرير آفاق االقتصاد العاملي، يونيو  املصدر:

؛ الدول 194العدد =  القيم التي تحمل عالمة )*( تشير إلى التوقعات )العالم: مالحظات:

 (155العدد =  ؛ الدول النامية:39العدد =  املتقدمة:

 (%) ج املحلي اإلجمالي الحقيقي العامليتوقعات نمو النات: 2.1الشكل 

منظمة التعاون والتنمية في امليدان  التنبؤات الرسمية للمنظمات املذكورة. املصدر:

منظمة التعاون والتنمية في امليدان ؛ (* سيناريو املوجة الواحدةOECDاالقتصادي )

 .(**  سيناريو املوجة الثانيةOECDاالقتصادي )

 

2020 2021

صندوق النقد الدولي -4.9 5.4

البنك الدولي -5.2 4.2

OECD* -6.0 5.2

OECD** -7.6 2.7
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من العوامل التي تحدد مستوى الوطنية كذلك 

نحاء العالم على أقدرة االقتصادات في جميع 

املترتبة عن الجائحة وأيضا  الصمود في ظل األزمة

معيارا لتقدير الوقت الالزم لتحقيق االنتعاش 

(IMF, 2020a; SESRIC, 2020.) 

وعلى عكس توقعات صندوق النقد الدولي، فإن 

توقعات مؤسسات دولية رئيسية أخرى مثل 

البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان 

ص نمو االقتصادي ال تبعث على التفاؤل بخصو 

الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي، وتشير إلى 

سيشهد تراجعا كبيرا في  2020إلى أن عام 

األنشطة االقتصادية. فمنظمة التعاون والتنمية 

في امليدان االقتصادي تتوقع أن معدل االنكماش 

الحقيقي العاملي نموا ال يتعدى % فيما سيحقق الناتج املحلي اإلجمالي 7.6في االقتصاد العاملي سيبلغ ما يناهز 

 (.2.1)الشكل  2021% في 2نسبة 

تستند التوقعات الخاصة باالقتصاد العاملي إلى عدد من االفتراضات الرئيسية ذات الصلة بالسياسات 

االقتصادية والبيئة الدولية. وعلى الرغم من أن التنبؤات قد ال تكون دائما دقيقة، إال أنها مفيدة لتقييم 

هات املستقبلية في االقتصاد العاملي. وفي هذا الصدد، جدير بالذكر أن عدد البلدان املسجلة ملعدالت نمو االتجا

، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد 2020بلدا في  154إلى   2019بلدا في  19سلبي سيسجل ارتفاعا صاروخيا 

، واالقتصادات الصغيرة والكبيرة، وأيضا (. من املتوقع أن تشهد تقريبا كل مناطق العالم3.1الدولي )الشكل 

البلدان املتقدمة والنامية معدالت نمو سلبية على مستوى نمو الناتج املحلي اإلجمالي بسبب تداعيات تفش ي 

التي لم يشهد العالم أزمة تضاهيها حدة خالل العقود املاضية. ويتوقع صندوق النقد الدولي  19-جائحة كوفيد

، خاصة مع بداية انقشاع األزمة 2021كل اقتصادات العالم معدالت نمو طفيفة في بدوره أن تحقق تقريبا 

. لكن الوضع في بعض االقتصادات قد يستغرق سنوات 2020وتسجيل بعض االنتعاش االقتصادي في آخر عام 

الجائحة، ألن  عدة لبلوغ نفس القيم على مستوى الناتج املحلي اإلجمالي التي كانت تتمتع بها في فترة ما قبل تفش ي

تداعيات الجائحة لم تطل مستويات الطلب والعرض على املستوى املحلي فحسب، بل ألحقت أضرارا حتى على 

 ,World Bankصعيد سالسل القيمة العاملية والتجارة الدولية وتدفقات رأس املال وأيضا األنشطة السياحية )

2020.) 

% 8% و 10.2اليات املتحدة واململكة املتحدة انكماشا بمعدل من املتوقع أن تسجل االقتصادات الكبرى مثل الو 

. وحتى االقتصادين الرائدين في أوروبا، أي أملانيا وفرنسا، من املتوقع أن يسجال 2020على التوالي خالل عام 

% في نفس العام. وبما أنه من الصعد التكهن باملدة الزمنية التي 12.5% و 7.8معدالت نمو سلبية بنسبة 

 عدد البلدان ذات معدالت النمو السلبية : 3.1الشكل 

19

154

2

2019 2020* 2021*

 .املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي

مالحظات: القيم التي تحمل عالمة )*( تشير إلى التوقعات )العالم: العدد 

 (155؛ الدول النامية: العدد = 39؛ الدول املتقدمة: العدد = 194= 
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ومستوى حدتها، تتوقع بعض املنظمات الدولية مثل منظمة التعاون  19-تغرقها تفش ي جائحة كوفيدسيس

والتنمية في امليدان االقتصادي أن لحصول موجة ثانية لتفش ي الجائحة أن يسفر عن حصول تغيرات على 

غوط إضافية هائلة على مستوى التوقعات املتعلقة باالنتعاش العاملي، وهو األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ض

 (.OECD, 2020) 2021و  2020البلدان النامية واملتقدمة خالل عامي 

 يقوض النمو على املستوى العاملي 19-كوفيد 

إلى عوامل سببية متنوعة، بما في ذلك التهديد  2019يمكن أن يعزى التباطؤ الذي شهده االقتصاد العاملي خالل 

املتزايدة، وأوجه الضعف التي تشوب األسواق الناشئة، وتداعيات خروج  الذي تنطوي عليه النزعة الحمائية

بريطانيا من االتحاد األوروبي، فضال عن عوامل جيوسياسية متنامية في آسيا. وإلى جانب هذه العوامل، برزت 

ل خطر التوترات املتنامية على مستوى العالقات التجارية القائمة بين الواليات املتحدة والصين لتشكل عام

جديد يتهدد االقتصاد العاملي والتجارة الدولية. كما شكلت السياسات التجارية غير املنصفة وتراجع مستوى 

العمل القائم على تعدد األطراف ضغطا كبيرا على عالقات التعاون الدولي خالل السنوات القليلة املاضية. ولكون 

لدولية ألسباب كثيرة، وفي مقدمتها التدابير املتخذة في قد دفعت بتراجع العالقات التجارية ا 19-جائحة كوفيد

سبيل احتواء الجائحة  واالختالالت الكبيرة على مستوى سالسل القيمة العاملية، فإن استعادة الثقة في العمل 

القائم على تعدد األطراف قد تستلزم وقتا طويال وبذل جهود إضافية بما في ذلك سلسلة من اإلصالحات في آليات 

لتجارة الدولية )مثل التعريفات الجمركية، والحواجز غير الجمركية، وتسوية النزاعات(. ومن شأن هذه الجهود ا

أن تساهم في زيادة إمكانية التنبؤ 

على مستوى االقتصاد العاملي في 

السنوات القليلة املقبلة وتسريع 

وتيرة االنتعاش االقتصادي العاملي 

(WTO, 2020a.) 

طرابات وعوامل إن طول أمد االض

الخطر السالفة الذكر، وعلى رأسها 

، قد أججت حالة 19-جائحة كوفيد

عدم اليقين التي تؤثر سلبيا على 

النشاط الصناعي العاملي والتجارة 

في السلع. وكما هو مبين في الشكل 

، فقدت طلبات التصدير 4.1

الجديدة العاملية، املقاسة 

عتماد على مؤشر مديري باال 

، الكثير من زخمها (PMI)املشتريات 

سواء على مستوى  2019في 

مؤشرات طلبات التصدير الجديدة على مؤشر مديري : 4.1 الشكل

 (PMI)  املشتريات
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التصنيع الخدمات

 ومنظمة التجارة العاملية IHS Markit شركة :املصدر

. (PMI) تقاس طلبات التصدير الجديدة باالعتماد على مؤشر مديري املشتريات  :مالحظات

االقتصادي؛ بينما  على مؤشر مديري املشتريات على وجود توسع في النشاط 50يدل معدل 

 فيشير ذلك لوجود انكماش في النشاط االقتصادي. 50إذا كان املعدل تحت 
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التصنيع أو الخدمات باملقارنة مع ما كان 

عندما كانت  2018مطلع عام عليه الوضع 

البيئة االقتصادية في العالم أفضل بكثير. 

فمنذ بداية تفش ي الجائحة مطلع عام 

، أخذت املؤشرات تسير في منحى 2020

وسجلت  2020تراجعي حاد حتى شهر مايو 

مستويات منخفضة في شهر أبريل لم 

 21.8في التصنيع و  27.1يسبق لها مثيال )

في الخدمات(، لكن مع دخول شهر مايو 

 أخذت في االنتعاش. 2020

وحسب نتائج مسح االقتصاد العاملي 

، فقد أخذ مناخ Ifoالفصلي ملعهد 

االقتصاد العاملي في التدهور في الربع الثاني 

صلت وتيرة هذا وتوا 2018من عام 

بسبب الظروف االقتصادية غير املواتية وارتفاع مستوى املخاطر ومظاهر عدم اليقين.  2019التدهور خالل عام 

. ولكون مستوى 2018في نهاية  -2.2إلى  2018املسجل في الربع األول من عام  26فقد تراجع املؤشر من معدل 

أكثر جالء على الصعيد العاملي، زاد املؤشر تراجعا وسجل  املخاطر في تزايد مستمر وباتت مظاهر عدم اليقين

قد ضربت االقتصاد العاملي  19-(. وبما أن جائحة كوفيد5.1)الشكل  2019نقطة في الربع الرابع من عام  -18.8

 .2020الخاص بمناخ االقتصاد العاملي معدالت إيجابية خالل عام  Ifo، فمن املتوقع أال يسجل مؤشر 2020عام 

  تباطؤ االقتصادي يطال االقتصادات املتقدمة ويتوقع تسجيل معدالت نمو سلبيةال 

تسير األرقام املتعلقة بنمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في منحى تراجعي، وهذا داللة على تباطؤ النمو في 

% 1.7إلى  2018ل عام % املسج2.2البلدان املتقدمة خالل السنوات القليلة املاضية. فقد تراجع معدل النمو من 

بسبب تداعيات الجائحة  2020% في البلدان املتقدمة في 8. ويتوقع تسجيل معدل نمو سلبي نسبته 2019عام 

سيكون عاما واعدا  2021واختالل التوازن الذي طال االقتصاد العاملي. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن عام 

فضل االنتعاش االقتصادي العاملي والتحسن التدريجي % كمعدل نمو اقتصادي ب4.8وينتظر تسجيل نسبة 

 (.6.1املرتقب في األنشطة االقتصادية )الشكل 

. ويتوقع 2019% عام 2.3إلى  2018% املسجلة عام 2.9وتراجع معدل نمو الناتج في الواليات املتحدة من نسبة 

صادية في الواليات املتحدة معدل ، يتوقع أن تسجل األنشطة االقت2021. وفي 2020% خالل 8أن ينكمش بنسبة 

من عوامل عدم اليقين الرئيسية التي  2020(. لكن االنتخابات املنتظرة في خريف 6.1% )الشكل 4.5نمو قدره 

. ومن شأن حزمة الحوافز املالية التي 2021و  2020قد تؤثر على آفاق النمو في االقتصاد األمريكي خالل عامي 

 مناخ االقتصاد العاملي :5.1الشكل 
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 CESifo ، مجموعةIfo املصدر: مهعد

 مالحظات: يلخص هذا الرسم البياني نتائج املسوحات الفصلية التي أجراها معهد

Ifo. لنوعية، أي تقييم الوضع االقتصادي العام للبلد ويركز املسح على املعلومات ا

إلى التساوي  0وتوقعاته فيما يتعلق باملؤشرات االقتصادية الرئيسية. وتشير نقطة 

 .بين حصة اإلجابات اإليجابية والسلبية
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الضغط على األرصدة املالية أن تفض ي إلى زيادة مستوى  19-ملواجهة تداعيات كوفيد أطلقتها الحكومة الفيدرالية

في الوقت الذي ترمي فيه إلعادة الطلب املحلي لوضعه االعتيادي. يمكن للسياسة النقدية التوسعية التي 

املتخذة مطلع  والتدابير اإلضافية املتعلقة بالسياسات 2019اعتمدها االحتياطي الفيدرالي منذ منتصف عام 

ملواجهة التداعيات االقتصادية للجائحة أن تكون من العوامل املحفزة لتحقيق االنتعاش السريع في  2020عام 

السوق. لكن مظاهر عدم اليقين املتزايدة بخصوص األعمال التجارية بسبب التوترات التجارية املتصاعدة مع 

عناصر تهديدا لالقتصاد األمريكي. وطاملا أنه لم يتوفر لحد بعض البلدان مثل الصين واملكسيك تبقى من أكثر ال

، فمن املحتمل أن تضرب موجة ثانية لتفش ي الجائحة وتطال األنشطة 19-اآلن أي لقاح فعال ضد كوفيد

 .2021ومطلع  2020االقتصادية بصورة أكثر حدة في الواليات املتحدة خالل عام 

، وذلك راجع في املقام األول لتدهور 2018بشكل كبير منذ نهاية عام وساء املناخ االقتصادي في منطقة اليورو 

بيئة التجارة العاملية واالنكماش الحاصل على مستوى قطاع الصناعات التحويلية. وامتدت آثار التباطؤ في نمو 

ما رفع من  االقتصاد الصيني، الناجم نسبيا عن تداعيات الحرب التجارية، إلى أملانيا ودول أوروبية أخرى، وهذا

تكاليف سلسلة اإلمداد وخفف من الطلب العاملي. كما ساهم القلق املتزايد إزاء مستقبل املفاوضات املتعلقة 

بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في مفاقمة حالة عدم اليقين. وتراجع معدل النمو االقتصادي في منطقة 

% 10.2. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بمعدل 2019% عام 1.3إلى  2018% املسجل عام 1.9اليورو من 

، وذلك راجع باألساس لتداعيات الجائحة على القارة واإلجراءات املتخذة الحتوائها، لكن سرعان ما 2020في 

(. وهذا االتجاه يشمل عددا من دول االتحاد األوروبي 6.1)الشكل  2021% في 6سيسجل تحسنا ليبلغ نسبة 

أكبر اقتصادات االتحاد األوروبي، حيث من املتوقع أن يسجل االقتصاد انكماشا  -يها أملانيا الرئيسية، بما ف

( عن حزمة من التدابير للتخفيف من تداعيات ECB. وكشف البنك املركزي األوروبي )2020% عام 7.8بمعدل 

 الجائحة وضخ مزيد من جرعات التحفيز في االقتصادات األوروبية.

. لكن التباطؤ الذي 2019% عام 0.7إلى  2018% عام 0.3االقتصادي في اليابان نسبيا من  وارتفع معدل النمو

شهده النمو االقتصادي في األسواق األوروبية واألمريكية يحد من آفاق النمو في االقتصاد الياباني لقائم على 

 نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في البلدان املتقدمة )%( :6.1الشكل 

 .2020، آخر إصدار لتقرير آفاق االقتصاد العاملي، يونيو صندوق النقد الدولي املصدر:

 (39العدد =  تجسد تنبؤات )البلدان املتقدمة: 2021و  2020األرقام املتعلقة بعامي  مالحظات:
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قتصاد الياباني، حيث من بشكل كبير على نمو اال 2020التصدير. كما سيؤثر انكماش االقتصاد العاملي خالل 

. وكما هو الشأن بالنسبة لباقي االقتصادات الكبرى في العالم، 2020% عام -5.8املتوقع أن يصل معدل النمو إلى 

(. 6.1)الشكل  2021% عام 2.4سيبدأ االنتعاش بعد انتهاء أزمة كورونا و من املرتقب أن يصل معدل النمو إلى 

نوات القليلة املاضية تحديا ديمغرافيا كبيرا متعلقا بشيخوخة السكان، وهذا ما وتواجه اليابان على امتداد الس

يؤثر سلبا على أرباح بعض القطاعات مثل النقل والبناء فضال عن كونه يضعف النمو على مستوى الطلب 

 املحلي.

تقر على معدلي حيث اس 2019و  2018مر النمو االقتصادي في االقتصاد البريطاني بفترة استقرار خالل عامي 

، 19-% على التوالي. ولكون اململكة املتحدة من املناطق األكثر تضررا جراء تداعيات جائحة كوفيد1.4% و 1.3

تحت طائلة قضية املساءلة بخصوص  2020% في 10.2سيسجل الناتج املحلي اإلجمالي فيها انكماشا بمعدل 

دي الذي من املنتظر أن يسجله البلد وعودة قدرة النظام الصحي على الصمود. ومع االنتعاش االقتصا

االقتصادات في العالم إلى طبيعتها، من املتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بوتيرة سريعة في اململكة املتحدة 

%. فمن شأن حزمة التحفيز السخية ومجموعة التدخالت املالية في البلد أن تلعب دورا 6.3بمعدل يصل إلى 

 تداعيات الجائحة على األنشطة االقتصادية.جوهريا في التخفيف من 

 19-النمو االقتصادي في البلدان النامية آخذ في التباطؤ، ومن املتوقع أن تتسبب تداعيات تفش ي كوفيد 

 في عرقلة آفاق نموها

تسجل معظم االقتصادات املتقدمة متوسط نمو اقتصادي بطيء باملقارنة مع البلدان النامية. لكن حتى 

. 2018% في 4.5بعد أن كان  2019% في 3.7النمو في البلدان النامية في تراجع بحيث سجل معدل متوسط معدل 

% في املتوسط عام 3ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج املحلي اإلجمالي لالقتصادات النامية بنسبة 

لك أن تكتسب األنشطة بسبب تداعيات الجائحة وحاالت اإلغالق وإجراءات االحتواء. ويتوقع كذ 2020

(. وتشير 7.1)الشكل  2021% عام 5.9االقتصادية في االقتصادات النامية زخما وسيبلغ متوسط معدل النمو 

لكنها سرعان  2020توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن االقتصادات النامية ستسجل انكماشا طفيفا خلال عام 

 لدان املتقدمة.على عكس الب 2021ما ستشهد انتعاشا سريعا عام 

. وتبقى 2018مقارنة بأدائها املسجل عام  2019وتراجع متوسط معدالت النمو في كل املناطق النامية خالل عام 

آسيا النامية املنطقة األكثر ديناميكية في العالم من الناحية االقتصادية، حيث بلغ نموها الحقيقي ما يقارب 

 2020% في -0.8صندوق النقد الدولي أن معدل النمو سيبلغ  (. وتبرز توقعات7.1)الشكل  2019% عام 5.5

سيعقبه انتعاش  2020بسبب تداعيات الجائحة ولعوامل خطر جيوسياسية أخرى. لكن هذا االنكماش خالل 

. أما في الصين، بصفته البلد 2021% عام 7.4اقتصادي سريع، بحيث من املتوقع أن يصل معدل النمو إلى 

، ومن املتوقع 2020% عام 1.0نطقة، فمن املتوقع أن يبلغ معدل النمو االقتصادي الحقيقي املحرك للنمو في امل

. وتشير التقديرات إلى أن 2021% عام 8.2أن تؤدي وتيرة االنتعاش إلى تحقيق االقتصاد الصيني لنمو بنسبة 

يات املتحدة. لكن ثمة مخاطر االقتصاد الصيني سيبقى قويا على الرغم من تزايد حدة التوترات التجارية مع الوال 
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الديون على مستوى املؤسسات محلية املصدر تتربص باالقتصاد الصيني، وذلك من قبيل املستويات العالية من 

اململوكة للدولة والحكومات املحلية. وحتى احتمالية حصول موجة ثانية للجائحة في البلد في ظل عدم توفر لقاح 

. وبمعدل نمو في 2021و  2020حجم توقعات النمو في الصين خالل عامي  من شأنها تقليص 19-مضاد لكوفيد

، حافظت الهند على مكانتها ضمن نادي االقتصادات األسرع 2018% عام 6.1الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بلغ 

أثر  2019م في نموا، وذلك بفضل قطاعي التصنيع والزراعة في املقام األول. لكن التباطؤ العاملي الذي شهده العال

. ومن املتوقع أن ينكمش االقتصاد بنسبة 2019% في 4.2أيضا على االقتصاد الهندي وبلغ معدل النمو نسبة 

، بحيث من املتوقع أن يصل معدل 2021. وينتظر أن تعود الهند لوتيرة النمو السريعة في 2020% خالل 4.5

 %.6النمو إلى 

. 2019% عام 2.1إلى  2018% املسجل عام 3.2أوروبا النامية من وتراجع معدل النمو االقتصادي في منطقة 

بسبب تداعيات الجائحة وبعض  2020% خالل 5.8وتشير التوقعات إلى أن املنطقة ستشهد انكماشا بنسبة 

أوجه القلق التي تشوب االقتصادات األوروبية. ونجم عن التباطؤ الكبير في نمو اقتصادات االتحاد األوروبي، 

ريك التجاري الرئيس ي ملنطقة أوروبا النامية بحكم التقارب الجغرافي، آثار سلبية كبيرة على التجارة وهو الش

، بحيث يتوقع صندوق النقد الدولي 2021وقدرات اإلنتاج في املنطقة. ومن املتوقع تسجيل انتعاش في املنطقة في 

ويتوقع  2019% في 0.9نطقة، نموا بمعدل %. وسجلت تركيا، باعتبارها من أكبر اقتصادات امل4.3نموا بمعدل 

. لكن انخفاض قيمة العملة الوطنية للبلد والعجز الهيكلي في الحساب الجاري 2020% 5أن يتراجع بنسبة 

وارتفاع حجم الديون املقّومة بالعمالت األجنبية التي بحوزة القطاع الخاص تشكل عوامل خطر على مستوى 

الالت املالية الخارجية. من املتوقع أن يبلغ نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي االقتصاد، ال سيما من حيث االخت

بفضل الزخم املتوقع في التجارة الدولية واالنتعاش التام على مستوى األنشطة  2021% عام 5لتركيا نسبة 

 السياحية في فترة ما بعد انقشاع أزمة الجائحة.

 نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في البلدان النامية )%(: 7.1الشكل 

 .2020ر آفاق االقتصاد العاملي، يونيو صندوق النقد الدولي، آخر إصدار لتقري :املصدر

 (.155العدد =  :تجسد تنبؤات )البلدان النامية 2021و  2020األرقام املتعلقة بعامي  :مالحظات
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، 2019ا الالتينية والبحر الكاريبي أدنى معدالت النمو االقتصادي في وفي املناطق النامية، سجلت منطقة أمريك

. بدأت الجائحة تلقي بظاللها على عدد 2019% في 0.1إلى  2018% املسجل عام 1.1التي تراجعت من معدل 

% -9.4متزايد من االقتصادات الرئيسية في املنطقة، وهذا األمر من املتوقع  أن يؤدي إلى معدل نمو يصل إلى 

. وفي حالة تحقق هذا االمر، فستكون منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أكثر املناطق 2020خالل عام 

النامية تضررا في العالم من حيث متوسط معدل النمو االقتصادي. ويمكن أن تعزى هذه الصورة لعدد من 

لدان املنطقة والتدابير غير الفعالة وغير العوامل الرئيسية، ومن بينها التوترات السياسية املستمرة في بعض ب

 (.IMF, 2020a، والتدابير غير الكافية لتطبيع اقتصادات املنطقة )19-املجدية للتصدي لجائحة كوفيد

. وتشير 2019% في 1.0% إلى 1.8وسجل النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى تباطؤا من 

، ، 2020% عام 3.2ن معدل النمو االقتصادي في املنطقة إلى تسجيل نسبة توقعات صندوق النقد الدولي بشأ

لكن الجائحة غيرت جميع التوقعات وأثرت بشكل كبير على جميع بلدان املنطقة.  قبل بداية تفش ي الحائحة.

بمعدل  2020وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه من املتوقع تسجيل انكماش في املنطقة عام 

(. وسجلت اململكة العربية السعودية، باعتبارها من 7.1)الشكل  2021% عام 3.3% ثم يليه انتعاش بنسبة 4.7

. ومن املنتظر أن يؤدي التباطؤ االقتصادي الناجم عن 2019% في 0.3أكبر اقتصادات املنطقة، نموا بمعدل 

. في 2020% خالل عام 6.8القتصاد بنسبة تفش ي الوباء وتراجع أسعار النفط على الصعيد العاملي إلى انكماش ا

. وبلغ معدل نمو الناتج املحلي 2021% عام 3.1أعقاب الجائحة، من املتوقع أن يصل معدل النمو االقتصادي إلى 

. ومن املتوقع 2020% في 6ومن املتوقع أن ينكمش أكثر بنسبة  2019% عام -7.6اإلجمالي الحقيقي في إيران عند 

 .2021% خالل عام 3.1ل نمو يصل إلى أن تسجل البلد معد

% و 3.2، حققت اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء معدل نمو بمتوسط 2019و  2018وخالل عامي 

% على التوالي. وبسبب الجائحة من املتوقع أن تخرج هذه البلدان عن مسارات نموها وذلك ما سيؤدي إلى 3.1

ل تباطؤ النمو االقتصادي العاملي مصدر خطر بالنسبة ألفريقيا . ويشك2020% خالل عام 3.2انكماش بنسبة 

جنوب الصحراء، خاصة في مجال االستثمار األجنبي املباشر والتجارة الدولية بسبب انخفاض أسعار الصادرات 

السلعية. وباعتبارها منطقة تضم العديد من البلدان األقل نموا، قد يرتبط بالنكماش االقتصادي عدد من 

ومن املرجح أن  2021ر املتعلقة بارتفاع مستويات الفقر وعدم املساواة. وسيسجل ناتج املنطقة زيادة في املخاط

 %.3.4يصل معدل النمو ملا يقارب 

 يتوقع أن تتسبب الجائحة في خسائر فادحة على مستوى نتائج سوق العمل 

% 5.4ار معدالت البطالة على معدل إلى استقر  2019تشير أحدث بيانات منظمة العمل الدولية املتعلقة بعام 

(. لكن من املتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل على الصعيد العاملي 8.1)الشكل  2018كما كان الحال عام 

(. أشارت توقعات ILO, 2020a) 2019مليون عاطل سنة  187.7إلى  2018مليون عاطل املسجل عام  185.8من 

إلى أن عدد العاطلين عن العمل سيواصل  19-ها قبل بداية تفش ي جائحة كوفيدمنظمة العمل الدولية التي أصدرت

 مليون شخص بسبب تزايد القوى العاملة. 190.3ومن املتوقع أن يصل إلى  2020ارتفاعه في عام 
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وحتى آفاق العمالة بدأت تتأثر بسبب الجائحة. فالتدابير املتخذة في إطار احتواء الجائحة وعمليات اإلغالق 

التباطؤ في نمو الناتج املحلي اإلجمالي العاملي من شأنها أن تخلق آثارا تعود بالسلب على نتائج سوق العمل في و 

(. كما ساهم االعتماد على أساليب العمل عن بعد في ظل ILO, 2020bالبلدان املتقدمة والنامية على حد سواء )

لجديدة في بعض القطاعات. أدت أوجه عدم اليقين تفش ي الجائحة بشكل كبير في التقليل من عدد فرص العمل ا

واملخاطر املترتبة عن الجائحة إلى تراجع مستوى االستثمارات الجديدة من طرف املستثمرين املحليين واألجانب. 

وبحكم هذا املعطى، تتوقع منظمة العمل الدولية تسجيل ارتفاع كبير في معدالت البطالة والعمالة الناقصة 

 نعة( بعد مرور أزمة هذه الجائحة.)البطالة املق

واستنادا إلى عدد من السيناريوهات، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى تسجيل ارتفاع في معدالت البطالة 

مليون )سيناريو "زيادة كبيرة"( عن مستوى  24.7مليون )سيناريو "زيادة طفيفة"( و  5.3العاملية بنسبة تتراوح بين 

مليون  13. ويشير سيناريو "زيادة معتدلة" إلى تسجيل زيادة بمعدل 2019مليون شخص في  187.7األساس البالغ 

مليون شخص( في البلدان  7.4عاطل عن العمل. ومن املتوقع أن يكون أكثر من نصف هؤالء العاطلين )حوالي 

في مأمن من الجائحة  ، لن يكون أي بلد(McKibbin and Fernando, 2020)تقدمة. ووفقا ملكيبين وفرناندو امل

من حيث تداعياتها على أسواق العمل. ورغم أن هذه التقديرات تبقى أولية وغير نهائية بسبب استمرار تفش ي 

الجائحة وإمكانية تغير االرقام مع الوقت، تشير العديد من التوقعات إلى أن معدل البطالة سيرتفع بشكل كبير 

النامية عادة ما يكون صعبا للغاية توفير تقديرات دقيقة بسبب انتشار في العالم. ومعلوم أيضا أنه في البلدان 

(. ILO, 2020aمظاهر العمل غير الرسمي في سوق العمل بمستويات أعلى مقارنة مع االقتصادات املتقدمة )

لذلك من املرجح أن تطال تداعيات الجائحة القوى العاملة بصورة أكثر حدة في البلدان النامية حيث تشكل 

شكلة البطالة الهيكلية تحديا راسخا وترتفع مظاهر العمل غير الرسمي وال تقدم شبكات الضمان االجتماعي م

 (.World Bank, 2020; SESRIC, 2020خدمات جيدة بما يكفي )

 البطالة في العالم )النسبة املئوية( :8.1الشكل 

13.5 13.6 13.7 13.8

5.4 5.4 5.4 5.5

2018 2019 2020 2021

2012-2018. أ

الشباب املجموع

 .التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية :املصدر

2019. ب  
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مليون شخص حول العالم عام  470ويمثل االستخدام الناقص للعمالة ضعف معدل البطالة، وطال أكثر من 

2019 (ILO, 2020a وارتفاع معدل االستخدام الناقص للعمالة يرتبط ارتباطا وثيقا بتدني الدخل من العمل .)

 وارتفاع مستوى التفاوتات في الدخل في املجتمعات وارتفاع معدالت الفقر، ال سيما في البلدان النامية.

مليونا منهم  429يقدر بنحو عاما، تشير التقديرات إلى أن ما  24و  15وفي صفوف الشباب املتراوحة أعمارهم بين 

%( كانوا في نطاق التعليم أو 42ماليين آخرين ) 509، باإلضافة إلى 2019%( كانوا منخرطين في العمل خالل 36)

(. وتبقى قلة فرص الشغل بالنسبة للشباب واحدة ILO, 2020aالتدريب دون توليهم ملنصب شغل في اآلن ذاته )

%، وهو 13.6بلغ املعدل العاملي للبطالة في صفوف الشباب  2019ملي. ففي من أبرز التحديات على الصعيد العا

(. ومن املنتظر أن تزداد هذه النسبة 8.1ضعف( )الشكل  2.5أعلى من املعدل اإلجمالي للبطالة بأكثر من ضعفين )

رص . والجائحة ستساهم بشكل كبير في تفاقم وضع الشباب في سوق العمل ألن ف2021و  2020خالل عامي 

 (.SESRIC, 2020العمل الجديدة ستصبح قليلة )

 0.3%، املعدل في صفوف الرجال بمقدار 5.6، الذي بلغ 2019فاق املعدل العاملي للبطالة في صفوف النساء عام 

نقطة مئوية، وذلك وفقا للتقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معدل مشاركة 

نقطة مئوية عن املعدل املسجل في  27، يقل بمقدار 2019% عام 47وى العاملة العاملية، الذي بلغ املرأة في الق

صفوف الرجال. كما هو شأن فئة الشباب، ستتضرر املرأة بصورة كبيرة في سوق العمل بسبب التباطؤ الناجم 

النساء ارتفاعا خالل عامي  عن تفش ي الجائحة. وفي هذا السياق، من املتوقع أن يشهد معدل البطالة في صفوف

 (.SESRIC, 2020; ILO, 2020b) 2021و  2020

وفي املناطق املتقدمة مثل أمريكا الشمالية ال تكاد معدالت البطالة في صفوف النساء تختلف كثيرا عن نظيراتها 

ت البطالة في صفوف الرجال. لكن في بعض املناطق النامية، مثل الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تفوق معدال 

في صفوف اإلناث نظيراتها في صفوف الرجال بأكثر من ضعفين، وذلك راجع لبعض األعراف االجتماعية السائدة 

أنه ليس باألمر السهل أن تحصل املرأة  9.1(. وواضح من خالل الشكل SESRIC, 2018وعوامل خاصة بكل بلد )

 على عمل في العديد من املناطق النامية في العالم.

 ، النسبة املئوية(2019ة حسب الجنس )معدالت البطال :9.1الشكل 

 .التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية :املصدر
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  ملنتظر أن تتراجع التجارة الدولية في ظل تفش ي فيروس كورونامن ا 

% 5.9تراجع معدل النمو في حجم املبادالت التجارية العاملية من حيث صادرات وواردات السلع والخدمات من 

 2019(. وتواصل هذا االتجاه التنازلي السلبي في النمو التجارى حتى عام 10.1)الشكل  2018% في 4إلى  2017في 

بصورة خاصة في  2019%. وتتمثل العوامل األساسية الكامنة وراء الوضع الذي شهده عام 0.8وبلغ معدل النمو 

التباطؤ املسجل في االقتصاد العاملي والجدال القائم حول مسألة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والتوتر 

ملتوقع أن يتراجع معدل نمو التجارة العاملية بنسبة (. ومن اWTO, 2020aالتجاري بين الواليات املتحدة والصين )

في ظل تفش ي فيروس كورونا. ويرتقب أيضا أن يتراجع حجم الصادرات والواردات نظرا لكون  2020% في عام 13.4

عمليات اإلغالق والتدابير املتخذة الحتواء الفيروس تؤثر سلبا على ميزان العرض والطلب. كما تأثر النقل الدولي 

سل القيمة العاملية بشكل ملحوظ جراء عمليات اإلغالق لألنشطة االقتصادية. وبالتالي فإنه من املتوقع أن وسال 

%( شهده -10.4أعلى معدل نمو سلبي ) 2020%( عام -13.4يتجاوز معدل النمو السلبي املرتقب في التجارة )

العالم في أعقاب الحرب 

العاملية الثانية. وكل هذا 

ئحة داللة على أن جا

تجسد أزمة غير  19-كوفيد

مسبوقة حتى على مستوى 

التجارة الدولية. وفي عام 

، يرتقب تسجيل 2021

% مع 5.3معدل نمو يبلغ 

ما سيشهده العالم من 

عودة تدريجية للمارسة 

االنشطة االقتصادية 

وإحياء الثقة في نظام 

 التجارة العاملي.

سجل حجم صادرات 

%(، تلتها 17.7. وشهدت منطقة الشرق األوسط أسرع وتيرة نمو )2018% عام 9.9البضائع في العالم نموا بنسبة 

تراجع معدل النمو العاملي في حجم الصادرات من البضائع  2019(. وفي 1.1%( )الجدول 14.2منطقة أفريقيا )

%(. وعلى مستوى حجم -12.5%، وكان أعلى معدل تباطؤ هو الذي سجلته منطقة الشرق األوسط )-2.9إلى 

%( 2.5وهو رقم أكبر من متوسط معدل النمو ) 2018% في 10.4واردات السلع، بلغت نسبة التغير العاملي 

(. وهناك تفاوتات إقليمية على مستوى 1.1)الجدول  2019و  2010املسجل خالل الفترة املمتدة بين عامي 

اردات السلع هو الذي سجلته الواردات كما هو الحال على مستوى الصادرات. وكان أعلى معدل نمو في حجم و 

تسجيل معدل  2019، شهد االقتصاد العاملي عام 2018. على عكس عام 2018%( خالل عام 13.2منطقة آسيا )

 نمو التجارة في العالم )%( :10.1الشكل 

 .البنك الدولياملصدر: 

التجارة تمثل متوسط حجمي الصادرات  تمثل توقعات 2021و  2020القيم الخاصة بعامي مالحظة: 

 والواردات.
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%( من حيث حجم الواردات من السلع. وهذا النمو السلبي طال كل املناطق في العالم. وفي نفس -2.8نمو سلبي )

 %( في أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.-5.5العام ُسجل أعلى مستويات االنكماش )

% في العالم. وشهدت منطقة آسيا أسرع وتيرة نمو 9.1بمعدل  2018ارتفع حجم صادرات الخدمات التجارية عام 

%(. وسجلت أيضا باقي مناطق العالم نموا في حجم صادرات الخدمات 10.8%(، تلتها منطقة أفريقيا )12.1)

%، بحيث 2نسبة  2019. وبلغ معدل النمو العاملي في حجم صادرات الخدمات التجارية في 2018م التجارية عا

شهدت جميع املناطق معدالت نمو متوسطة. وعلى مستوى حجم واردات الخدمات التجارية، بلغت نسبة التغير 

رة املمتدة بين عامي %( املسجل خالل الفت4.7وهو رقم أكبر من متوسط معدل النمو ) 2018% في 7.6العاملي 

 (.1.1)الجدول  2019و  2010

. وخالل 2018% عام 13.7وكانت أفريقيا أفضل املناطق أداء على صعيد حجم الواردات، حيث حصل نمو بنسبة 

شهد العالم تباطؤا في النشاط االقتصادي، وعلى إثره سجل حجم الواردات من الخدمات التجارية  2019عام 

واستأثرت ثالث مناطق من العالم )أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا( بمعدالت النمو  % فقط.2.2نموا بنسبة 

-4.1. بينما شهدت باقي املناطق، أي أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي )2019اإليجابية في عام 

 .2019التجارية في %(، تراجعا في حجم وارداتها من الخدمات -1.2%( وآسيا )-1.9%( والشرق األوسط )

 ,WTOبسبب تداعيات الجائحة ) 2020تتوقع منظمة التجارة العاملية أن يلحق التجارة العاملية ضررا كبيرا عام 

2020a فاإلجراءات املتخذة على صعيد البلدان إلبطاء انتشار الجائحة، وحالة عدم اليقين بشأن املستقبل .)

عمل القائم على تعدد األطراف، والتوتر املتواصل بين الواليات املتحدة القريب لهذه الجائحة، وتراجع الثقة في ال

التغير في النسبة املئوية في تجارة السلع وتجارة الخدمات التجارية في العالم حسب مناطق مختارة،  :1.1لجدول ا

2010-2019 

 الواردات   الصادرات

2010-19 2018 2019   2010-19 2018 2019 
 السلع   

   

 2.8- 10.4 2.5 العالم -2.9 9.9 2.3

 -1.7 8.4 3.0 أمريكا الشمالية -0.5 8.0 3.0

 -5.5 11.6 0.5 أمريكا الجنوبية والوسطى والبحر الكاريبي -6.4 8.4 0.0

 -3.2 9.8 1.9 أوروبا -3.0 9.6 2.3

 -1.2 11.7 1.9 أفريقيا -4.5 14.2 -1.3

 -0.2 1.5 2.4 الشرق األوسط -12.5 17.7 0.7

 -3.7 13.2 3.3 آسيا -1.5 8.5 3.2
    خدمات تجارية   

 2.2 7.6 4.7 العالم 2.0 9.1 5.0

 3.4 3.0 3.4 أمريكا الشمالية 1.6 3.9 4.6

 -4.1 1.1 2.5 أمريكا الجنوبية والوسطى والبحر الكاريبي 0.3 3.3 3.9

 5.0 8.2 4.8 أوروبا 1.6 9.9 4.8

 3.0 13.7 2.4 أفريقيا 2.6 10.8 2.8

 -1.9 6.3 ... الشرق األوسط 3.8 6.6 ...

 -1.2 9.2 ... آسيا 2.8 12.1 ...
 (2020aاملصدر: منظمة التجارة العاملية )
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والصين، ال سيما على مستوى القضايا التجارية، كلها عوامل من شأنها التأثير على أداء النظام العاملي للتجارة. 

قبل بداية  وعلى وجه الخصوص، أصبحت املخاطر املتعلقة بالتجارة جد شديدة في األعوام القليلة املاضية

تفش ي الجائحة وبالتالي تأثيرها على االقتصاد العاملي سلبيا. فقد تكون معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

الحقيقي العاملي عرضة ملزيد من التراجع إذا ارتفع مستوى الحمائية التجارية بين الواليات املتحدة وشركائها 

( من أن السياسات التجارية الحمائية قد تؤثر على االقتصادات 2020التجاريين الرئيسيين. وحذر البنك الدولي )

النامية أكثر من االقتصادات املتقدمة، مع التأكيد على أن إجراء إصالحات على صعيد السياسات واملؤسسات 

لدعم النهوض بمستوى االستثمارات بات أمرا مطلوبا في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مض ى. وفي هذا السياق، 

ينبغي تجنب التحول العتماد النزعة الحمائية واتخاذ املزيد من التدابير املقيدة للتجارة في إطار استجابة البلدان 

للتحديات التي تفرضها الجائحة على اقتصاداتها. بل على العكس من ذلك، من شأن تعزيز التعددية والحرص 

ود بالنفع الكبير على البلدان بخصوص استعادة الثقة على التعاون الدولي واإلقليمي على أعلى املستويات أن يع

 وتحقيق مكاسب أكبر من التجارة الدولية سواء بالنسبة للبلدان املصدرة أو املستوردة.

 زيادة في االستثمارات املحلية عقبها تراجع في االستثمار األجنبي املباشر 

. فقد حافظت حصة 2017لعالم منذ عام وجود تسارع طفيف في وتيرة االستثمارات في ا 11.1يبرز الشكل 

االستثمار من الناتج املحلي اإلجمالي على انتعاشها الطفيف في البلدان املتقدمة وفي البلدان النامية، بحيث بلغت 

إلى أن االستثمار  2021و  2020% على التوالي. وتشير التوقعات الخاصة بعامي 32.7% و  22.0نسبتي  2019في 

 ر املحفز للنمو االقتصادي في جميع أنحاء العالم.سيستمر في لعب دو 

زيادة مستوى التباين في معدالت االستثمار بين مختلف مناطق العالم. فعلى سبيل املثال، بلغت  2019شهد عام 

% في منطقة آسيا النامية. لكن 39.5نسبة االستثمار كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي مستوى عال قدره 

جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي سجلتا مستويات منخفضة نسبيا  منطقتي أفريقيا

% على 19.4% و 21.2بلغت 

التوالي. ومن املتوقع أن يكون 

تأثيرا كبيرا  19-لجائحة كوفيد

على حصة االستثمار في الناتج 

املحلي اإلجمالي خالل عام 

، خالفا ملا أشارت إليه 2020

ظهور الجائحة، التوقعات قبل 

بسبب تنامي مظاهر عدم 

اليقين في جميع أنحاء العالم. 

فاملستثمرون يرجحون كفة 

االنتظار على الدخول في 

استثمارات في األوقات التي تكون 

 حصة االستثمار من الناتج املحلي اإلجمالي )النسبة املئوية( :11.1الشكل 
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العالم الدول املتقدمة الدول النامية

 .2019، أكتوبر (WEO) صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي :املصدر

التوقعات ال تغطي  .تجسد توقعات 2021و  2020و  2019األرقام املتعلقة بأعوام  :مالحظات

 .19-آثار جائحة كوفيد
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فيها مستويات حالة عدم اليقين مرتفعة. وحتى االستثمارات العامة قد تشهد بدورها تراجعا بسبب زيادة اإلنفاق 

ع الصحة وانخفاض اإليرادات الضريبية وتخصيص موارد إضافية لشبكات الضمان االجتماعي العام على قطا

(SESRIC, 2020.) 

يبقى االستثمار األجنبي 

املباشر من املصادر املهمة 

التي يمكن العتماد عليها 

بالنسبة القتصادات البلدان 

املتقدمة والنامية على حد 

سواء، ويعد بالنسبة لعدد 

لنامية أكبر من البلدان ا

مصدر خارجي للتمويل 

(UNCTAD, 2020a وكما .)

، 12.1هو مبين في الشكل 

تراجعت تدفقات االستثمار 

األجنبي املباشر الواردة في 

، 2018% خالل عام 12. فقد تراجعت بنسبة 2019و  2015العالم بشكل كبير خالل الفترة املمتدة بين عامي 

عاودت االرتفاع لتبلغ قيمتها  2019ترليون دوالر. وفي  1.49إلى  2017ة عام ترليون دوالر املسجل 1.7أي من معدل 

%، أي 5ترليون دوالر. وارتفع معدل تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى الدول املتقدمة بنسبة  1.5

% وبلغت 2نامية بنسة مليار دوالر. بينما تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى البلدان ال 800بلغت 

. وكنتيجة لالرتفاع املسجل في األرقام املتعلقة باالستثمار األجنبي املباشر 2019مليار دوالر فقط في  685قيمتها 

في الدول املتقدمة، سجلت االقتصادات املتقدمة ارتفاعا في حصتها من إجمالي االستثمارات األجنبية املباشرة في 

 .2018% في 52بعد أن كانت  2019% عام 52العالم، وبلغت 

مليار دوالر.  473.9إلى  2018مليار دوالر عام  498.6تراجعت االستثمارات األجنبية املباشرة في آسيا من قيمة 

مليار دوالر أمريكي(  473.9رغم ذلك تبقى آسيا املنطقة األكثر استقطابا لالستثمار األجنبي املباشر في العالم )

مليار دوالر فقط في نفس  45.4يقيا حيث بلغت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ، على عكس أفر 2019عام 

العام. وتبقى أفريقيا دون مستوى إمكاناتها، وذلك بحكم فتوة وديناميكية سكانها واملوارد الطبيعية التي تزخر 

 بها.

على االستثمار  19-لجائحة كوفيد( اآلثار املحتملة UNCTAD, 2020aقيم مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )

األجنبي املباشر. وتشير التقديرات حسب هذه الدراسة إلى أنه من املتوقع أن يتراجع املعدل العاملي لتدفقات 

ترليون  1.5البالغة  2019عن القيمة املسجلة عام  2020% عام 40االستثمار األجنبي املباشر بنسبة تصل إلى 

جعل االستثمار األجنبي املباشر يسجل قيمة أقل من ترليون دوالر أمريكي، ولو حصل دوالر أمريكي. وهذا ما قد ي

 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة في العالم )مليار دوالر(: 12.1الشكل 

 .(2020a) األونكتاد -مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  :املصدر
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. واالتجاه السلبي لالستثمار األجنبي املباشر في العالم سيكون مرده 2005األمر فسيكون ألول مرة منذ عام 

ليات التحول الصناعي باألساس اختالل التوازن على مستوى سالسل القيمة العاملية وتنامي النزعة الحمائية وعم

القائم على االستدامة. وعملية التغيير هذه سيترتب عنها تحديات كبيرة خاصة في البلدان النامية، خاصة وأن 

استراتيجياتها في التنمية والتصنيع تتوقف بشكل كبير على جذب االستثمار األجنبي املباشر وزيادة املشاركة في 

املثال، من املتوقع أن تنخفض تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى أفريقيا سالسل القيمة العاملية. فعلى سبيل 

(. كما أن التراجع UNCTAD, 2020a) 19-بسبب تفش ي جائحة كوفيد 2020% عام 40% و 25بنسبة تتراوح بين 

ديلة في مستوى تدفقات االستثمار األجنبي املباشر قد يجبر بعض البلدان النامية على البحث عن مصادر ب

 للتمويل الخارجي.

  الظروف املالية العاملية تحت الضغط 

تعد الظروف املالية من األمور الهامة بالنسبة للنشاط االقتصادي، ألنها غالبا ما تلعب دورا حيويا في تحديد  

ين ديسمبر مسارات خطط اإلنفاق واالدخار واالستثمار. وقد كانت األوضاع املالية العاملية خالل الفترة املمتدة ب

مستقرة نسبيا على مستوى االقتصاد العاملي. لكن ظهور جائحة كورونا بشكل غير متوقع  2019و ديسمبر  2018

قلب كل ش يء رأسا على عقب. فالتوقف املفاجئ لألنشطة االقتصادية والتدابير املتخذة في إطار  2020بداية عام 

ب، بل أدت أيضا إلى تردي مستوى التوقعات والطموحات احتواء الجائحة لم تؤثر على اآلفاق االقتصادية فحس

-وفاقمت حالة عدم اليقين. وتبقى مالمح ومدة االنتعاش في املستقبل غير واضحة املعالم. لكن مع تفش ي كوفيد

في كل أنحاء العالم، أخذت أسعار األصول والسلع التي تنطوي على مخاطر في االنخفاض بسرعة غير  19

فعت أسعار األصول اآلمنة، مثل الذهب وسندات الخزانة األمريكية، نظرا لكون املستثمرين مسبوقة، بينما ارت

 (.IMF, 2020bيسعون وراء االستقرار بدال من الربح خالل األزمات )

 يارية عن املتوسط(مؤشرات الظروف املالية العاملية )االنحرافات املع: 13.1الشكل 

 2020 أبريلتقرير صندوق النقد الدولي حول االستقرار املالي العاملي، املصدر: 
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بعد أن كانت قد دخلت مرحلة انفراج  2020دخلت الظروف املالية العاملية مرحلة جد صعبة في شهر مارس 

(. واألوضاع املشددة تخلف تداعيات في البلدان 13.1)الشكل  2020ومطلع  2019عام تدريجية على امتداد 

املتقدمة والنامية على حد سواء. وهبوط أسعار األسهم واتساع هامش فوارق الديون قابلها جزئيا انخفاض في 

موجة ثانية أسعار الفائدة. ويبقى من الصعب إحياء ثقة املستثمرين، خاصة مع الحديث عن إمكانية حصول 

( أن التغيير غير املتوقع في اآلفاق االقتصادية وتدهور التوقعات 2020bللجائحة. يرى صندوق النقد الدولي )

أدى إلى توسع هامش املخاطر السلبية على النمو واالستقرار املالي. كل هذا التدهور  2020بسبب الجائحة في 

ة يعكس أن أزمة كورونا هي أقوى وأقس ى صدمة تلقاها االقتصاد الكبير في املؤشرات املالية واالقتصادية الرئيسي

العاملي في العصر الحديث. وستواجه البلدان النامية، ال سيما املصنفة منها ضمن قائمة أقل البلدان نموا، 

صعوبات متعلقة بالوصول إلى املصادر املالية الخارجية ألنها في أمس الحاجة إليها بسبب مظاهر عدم اليقين 

 تدهور اآلفاق املالية.و 

  ساهمت الجائحة في تنامي مظاهر الهشاشة في الحساب الجاري في بعض البلدان واملناطق النامية 

بلغ متوسطها  2019و  2018سجلت أرصدة الحساب الجاري في البلدان املتقدمة مستويات مستقرة خالل عامي 

ة تحسنا على هذا الصعيد، بحيث تحول العجز الذي % من الناتج املحلي اإلجمالي. وشهدت البلدان النامي0.7

تغيرت  2021و  2020. لكن اآلفاق الخاصة بعامي 2019% في 0.1إلى فائض بنسبة  2018% في 0.1بلغ نسبة 

بشكل كبير بسبب الجائحة. فمن املتوقع أن تشهد البلدان املتقدمة تراجعا في متوسط فائض حساباتها الجارية، 

. بينما ينتظر أن تسجل 2020% في 0.1إلى  2019% املسجلة في 0.7تنخفض من نسبة  بحيث من املرتقب أن

البلدان النامية عجزا بمستوى 

أكبر في حساباتها الجارية عام 

%. ومن 0.9يبلغ نسبة  2020

املتوقع أن تكون العوامل 

املتمثلة في تباطؤ األنشطة 

االقتصادية واختالل التوازن 

على مستوى سالسل القيمة 

العاملية والتوقف املفاجئ 

لألنشطة السياحية وتدني 

الطلب في البلدان املتقدمة من 

العوامل املحفزة بشكل رئيس ي 

للعجز في الحساب الجاري في 

البلدان النامية خالل عامي 

 (.14.1)الشكل  2021و  2020

ميزان الحساب الجاري )النسبة املئوية من الناتج املحلي  :14.1الشكل 
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 .2020، أبريل (WEOي )ت آفاق االقتصاد العاملصندوق النقد الدولي، قاعدة بيانا :املصدر

تجسد تنبؤات )البلدان املتقدمة: العدد =  2021و  2020ظات: األرقام املتعلقة بعامي مالح

 .(155؛ البلدان النامية: العدد = 39
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لعاملي على النفط، فقد وبحكم أن الجائحة قد أسفرت عن تباطؤ األنشطة االقتصادية وتدني مستوى  الطلب ا

أخذ االتجاه السلبي املسجل على صعيد أسعار النفط يؤثر بشكل خاص على أرصدة الحسابات الجارية في 

البلدان املصدرة للنفط. وعلى نفس املنوال، من املتوقع أن تتراجع أرصدة الحسابات الجارية في االقتصادات 

رابات على مستوى سالسل القيمة العاملية. كما أن التوتر في الناشئة الرئيسية مثل الصين والهند بسبب االضط

العالقات التجارية بين الواليات املتحدة والصين بدوره من عوامل الخطر الرئيسية، ومن شأنه أن يؤثر على 

 .2020االقتصاد العاملي وأرصدة الحساب الجاري عام 

 اتج املحلي اإلجمالي(ميزان الحساب الجاري )النسبة املئوية من الن :2.1الجدول 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 0.5 0.1 0.6 -0.1 0.9 آسيا النامية

 -0.5 -0.4 1.4 1.7 -0.4 أوروبا النامية

 -1.6 -1.5 -1.7 -2.4 -1.6 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 -4.6 -5.7 0.4 2.5 -0.7 الشرق األوسط وآسيا الوسطى

 -4.2 -4.7 -4.0 -2.5 -2.2 برى أفريقيا جنوب الصحراء الك

تمثل  2021و  2020. مالحظات: القيم الخاصة بعامي 2020، أبريل (WEO)االقتصاد العاملي  املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق

؛ الشرق األوسط وآسيا الوسطى: 33عدد = ؛ أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي: ال16؛ أوروبا النامية: العدد = 30تنبؤات. )آسيا النامية: العدد = 

 (45؛ أفريقيا جنوب الصحراء: العدد =31العدد = 

تتواصل معاناة الواليات املتحدة من العجز التجاري، وهذا ما أدى إلى تسجيل عجز في حسابها الجاري بنسبة 

ويبلغ  2020اإلجمالي( عام . ومن املتوقع أن يتفاقم هذا العجز )كحصة من الناتج املحلي 2019% خالل عام 2.3

%.   بينما حققت أملانيا واليابان فائضا تجاريا مهما، وهذا ما مكنهما من تسجيل فائض في الحساب 2.6نسبة 

% على التوالي. وكال البلدين سيتأثر حتما من التباطؤ االقتصادي جراء 3.6% و 7.1بنسبتي  2019الجاري خالل 

% 1.7% و 6.6تيجة لذلك، من املتوقع أن يبلغ معدل الفائض في البلدين . ون2020تداعيات تفش ي الجائحة في 

على التوالي. وفي مناطق أوروبا النامية والشرق األوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء سجلت أرصدة 

نطقة . ومن املتوقع أن يتسع هامش العجز في الحساب الجاري في م2019الحسابات الجارية تراجعا طفيفا خالل 

(. ومن الرتقب أن تسجل مناطق أوروبا النامية والشرق 2.1)الجدول  2020أفريقيا جنوب الصحراء خالل عام 

عجزا بدل تسجيل فائض، وذلك بسبب تباطؤ األنشطة االقتصادية وتدني  2020األوسط وآسيا الوسطى في 

 مستوى اإلمكانات التجارية وهبوط أسعار النفط.

  األرصدة املاليةمن املنتظر أن تتراجع 

-3.9% إلى -3.1، بحيث ارتفع من 2018أن الرصيد املالي العاملي دخل في مرحلة تدهور منذ عام  15.1يبين الشكل 

%. -13.9ليصل إلى معدل  2020.  ومن املتوقع أن يتراجع متوسط الرصيد املالي العاملي أكثر خالل 2019% في 

%. وقد أخذ التباطؤ -8.2من املنتظر أن يقلص الرقم إلى نسبة  2021لكن انتعاشا بطيئا على مستوى العالم في 

االقتصادي والتدني الكبير على مستوى الطلب في معظم البلدان املتقدمة والنامية في خفض اإليرادات العامة 
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. 2020بشكل ملحوظ خالل عام 

فاملخصصات املالية اإلضافية 

للحكومات بشأن التدابير 

وحزم  19-يداملوجهة الحتواء كوف

الحوافز املالية املخصصة 

للتخفيف من تداعيات الجائحة 

أدت إلى زيادة مستوى العجز 

املالي الحكومي في جميع أنحاء 

 (.IMF, 2020cالعالم )

ارتفع متوسط العجز املالي في 

% 2.7البلدان املتقدمة من 

% عام 3.3إلى  2018املسجل عام 

. ومن املتوقع أن يصل ملعدل 2019

قبل أن  2020% خالل عام 16.6

. وحتي في 2021% في 8.3يهبط ملعدل 

البلدان النامية سجل العجز 

. 2019و  2018مستويات مرتفعة في 

ومع ظهور جائحة فيروس كورونا 

، من املتوقع أن 2020مطلع عام 

% 10.6يشكل العجز حصة تصل إلى 

في الناتج املحلي اإلجمالي في البلدان 

تراجع هذا املعدل النامية. ويتوقع أن ي

 .2021% في عام 8.5إلى 

وفي سياق البلدان املتقدمة، واجهت 

الواليات املتحدة عجزا ماليا ضخما، 

 2019% عام 6.3حيث بلغ معدله 

% من 23.8ومن املتوقع أن يرتفع إلى 

الناتج املحلي اإلجمالي خالل عام 

. وفي مجموعة بلدان النامية، 2020

الدولي،  وفقا لتوقعات صندوق النقد

سيرتفع مستوى العجز في الصين 

نقطة مئوية ليصل إلى  5.8بمعدل 

 امليزان املالي الحكومي العام )% من الناتج املحلي اإلجمالي( :15.1الشكل 

-3.1 -3.9

-13.9

-8.2

-2.7 -3.3

-16.6

-8.3

-3.8 -4.9

-10.6
-8.5

-18.0

-15.0

-12.0

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

2018 2019 2020 2021

العالم الدول املتقدمة الدول النامية

 .2020أبريل  ،(WEO)ي عدة بيانات آفاق االقتصاد العاملاملصدر: صندوق النقد الدولي، قا

؛ 39العدد =  :تجسد تنبؤات )البلدان املتقدمة 2021و  2020مالحظات: األرقام املتعلقة بعامي 
 (.155البلدان النامية: العدد = 

ملخص السياسات املالية املعتمدة ملواجهة تداعيات  :3.1الجدول 

)النسبة املئوية من الناتج املحلي اإلجمالي( حسب  19-جائحة كوفيد

 .2020طق وبلدان مختارة، منا

اإلنفاق اإلضافي  

 واإليرادات الضائعة

القروض واألسهم 

 والضمانات

 1.1 2.4 إندونيسيا

 9.1 0.2 تركيا

 0.9 2.3 اململكة العربية السعودية

 16.2 2.7 فرنسا

 9.7 3.1 كوريا

 10.6 3.4 إسبانيا

 34.0 3.5 إيطاليا

 0.5 4.1 الصين

 16.9 6.2 اململكة املتحدة

 5.4 6.5 البرازبل

 31.5 9.4 أملانيا

 24.0 11.3 اليابان

 2.6 12.3 الواليات املتحدة

 2.0 3.1 البلدان النامية

 10.9 8.9 البلدان املتقدمة

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير الراصد املالي: السياسات املالية العامة ملواجهة 

 (2020)يونيو  19-جائحة كوفيد
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. وستشهد بعض البلدان األخرى مثل البرازيل وتركيا واململكة العربية السعودية تراجعا 2020% في 12.1نسبة 

جز هو اإلنفاق ، فإن املصدر الرئيس ي الرتفاع مستوى الع3.1كبيرا في أرصدتها املالية. وكما هو ملخص في الجدول 

اإلضافي ثم اإليرادات والقروض واألسهم والضمانات الضائعة. وفي البلدان املتقدمة، يمثل اإلنفاق اإلضافي 

% في البلدان النامية. ومن 3.1% من الناتج املحلي اإلجمالي، بينما تبلغ هذه النسبة 8.9واإليرادات الضائعة نسبة 

% 10.9بنسبة  19-واألسهم والضمانات للتخفيف من تداعيات كوفيد املتوقع أن يستأثر اإلنفاق على القروض

% في البلدان النامية خالل 2من الناتج املحلي اإلجمالي في البلدان املتقدمة، في حين يرتقب أن تصل هذه النسبة 

 .2020عام 

وسيتراجع أكثر . 2019في  130إلى  2018في  158أن مؤشر أسعار الطاقة سجل تراجعا من  16.1ويبرز الشكل 

بسبب تدني مستوى الطلب العاملي على الطاقة. وهذا االمر من شأنه أن يتسبب في تحديات مالية  80ليبلغ معدل 

إضافية بالنسبة للعديد من االقتصادات املصدرة للنفط. وبسبب تراجع مستوى الطلب العاملي، شهدت الفترة 

مؤشر أسعار املواد الغذائية. ومن املتوقع أن يسجل مؤشر  بدورها تراجعا طفيفا في 2019و  2018املمتدة بين 

( 2016وهو رقم أقل من نظيره املسجل في السنة األساس ) 2020خالل عام  97أسعار املواد الغذائية معدل 

، ومن املنتظر أن 2019في  135إلى  2018في  130. كما تراجع مؤشر أسعار املعادن بشكل طفيف من 100البالغ 

. وبلغ معدل 2020بحلول نهاية عام  115اطؤ في االقتصاد العاملي إلى تراجع املؤشر أكثر ليبلغ معدل يؤدي التب

. ويتوقع في عام 2019وظل مستقرا على نفس املستوى خالل عام  2018% عام 3.6التضخم العاملي ما يناهز 

سعار الطاقة، تسجيل تراجع أن يحفز انخفاض طفيف على مستوى أسعار السلع األساسية، ال سيما في أ 2020

(. لكن من املتوقع أن تشهد البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء 17.1في مستوى التضخم العاملي )الشكل 

فمن املتوقع  2021وذلك راجع باألساس لتباطؤ االقتصادات. أما في  2020مستويات منخفضة من التضخم في 

قدمة بفضل حزم الحوافز االقتصادية واملالية والسياسات النقدية أن ترتفع معدالت التضخم في البلدان املت

 .2021و  2020غير الصارمة. ويرتقب أن تسير البلدان النامية في مسار تضخم أكثر اتزانا خالل عامي 

 2016أسعار السلع األساسية العاملية ) :16.1كل الش

 =100) 

املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد 

 .2020، أبريل (WEO) العاملي
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وختاما، يمكن القول أن االقتصاد العاملي مر بمرحلة صعبة خاصة مع تباطؤ النمو االقتصادي وارتفاع 

الذي شهد تفش ي الجائحة دخل العالم في مرحلة  2020. ومع بداية عام 2019ترات التجارية خالل مستويات التو 

تشوبها املزيد من مظاهر عدم اليقين.  فهذه الجائحة تسببت في أزمة غير معهودة في عصرنا الحالي. كما أن 

راز منه ألن من شأنه أن احتمالية ظهور موجة ثانية وأكثر حدة للجائحة تمثل عامل خطر حقيقي وجب االحت

يلحق أضرارا بالبلدان املتقدمة والنامية على حد سواء. كما أن القضايا والتوترات الجيوسياسية القائمة بدورها 

تساهم في تفاقم حالة الفزع وتغذي عوامل الخطر، ال سيما بالنسبة للمستثمرين في آسيا. ويعد كذلك الجدال 

انيا من االتحاد األوروبي والنقاش بخصوص مستقبل االتحاد األوروبي بخصوص سبل إدارة عملية خروج بريط

من القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تؤثر على أداء اقتصادات االتحاد األوروبي واململكة املتحدة وأيضا 

 شركائها التجاريين الرئيسيين.
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 اإلنتاج والنمو 2.1

يشهد االقتصاد العاملي تحوال جذريا بفضل األداء االقتصادي املتميز للبلدان النامية على مدار العقود القليلة 

امي، تتحسن أيضا األرقام املتعلقة املاضية. وفي الوقت الذي تتراجع فيه معدالت الفقر في كثير من بقاع العالم الن

بالتعليم والصحة وفرص العمل. ولكون البلدان النامية تحقق مستويات نمو بوتيرة أسرع من الدول املتقدمة، 

فإنها ترتقي بشكل متزايد بسلسلة القيمة العاملية، وهو األمر الذي يجعل مركز الثقل االقتصادي العاملي يتجه 

 األرضية. نحو النصف الجنوبي للكرة

خلخلت موازين األنشطة االقتصادية في جميع أنحاء العالم. فتداعياتها على االقتصادات  19-لكن جائحة كوفيد

تتجلى على مستويين رئيسيين: أولهما يتعلق بتوريد السلع والخدمات بسبب اختالل التوازن على مستوى سلسلة 

لطلب على السلع والخدمات بسبب فقدان الدخل القيمة على الصعيدين الوطني والدولي، والثاني يخص ا

وارتفاع أوجه عدم اليقين. وهذا األمر يعرض الشركات لخطر تكبد خسائر في العائدات، وانخفاض االستثمارات 

والقدرة اإلنتاجية، واالستغناء عن العمال، ثم في النهاية إلى العجز عن السداد. وعادة ما تنفق األسر والشركات 

وتوفر بمستويات أعلى في الظروف التي تتسم بعدم اليقين املتزايد، مما يقلل من إجمالي الطلب  بمستويات أقل

على السلع األساسية واألصول ويخفض أسعارها. وعالوة على ذلك، يتسبب الطلب على السيولة وارتفاع معدالت 

رة على تحديد أسعار األصول تفادي املخاطر في حدوث ضغوط كبيرة في األسواق املالية مصحوبة بتأثيرات كبي

وتمويل الديون. وهذا الجزء من التقرير يركز باألساس على اإلنجازات املحققة عل مستوى املؤشرات االقتصادية 

 الرئيسية، فيما يولي الجزء الذي بعده اهتماما أكبر لداعيات الجئحة على اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي.

  :ون اإلسالمي من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي العاملي استقرت على نسبة حصة دول منظمة التعااإلنتاج

 .2018% عام 15.2

نجحت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مع مرور السنوات في النهوض بقدراتها اإلنتاجية بشكل ملحوظ، وبات 

فقد ارتفعت معدالت الناتج ذلك جليا من خالل ارتفاع نسبة إنتاجها في إطار أنشطة اقتصادية أكبر من ذي قبل. 

ترليون دوالر أمريكي  معبرا عنها  21.5وبلغت  2019-2010% خالل فترة 63اإلجمالي في هذه البلدان بنسبة 

ترليون دوالر  13.2مقارنة بمبلغ  2019عام  –باألسعار الجارية للدوالر األمريكي على أساس تعادل القوة الشرائية  

لتصل ما قيمته  2021% أخرى بحلول نهاية عام 5. ومن املتوقع أن تزيد بنسبة (1.2)الشكل  2010املسجل عام 

 .19-ترليون دوالر كقدرات إنتاجية، هذا بالرغم من التداعيات املدمرة لجائحة كوفيد 22.6

لكن بالرغم من اإلنجازات التي تحققت خالل العقود املاضية، ظلت مستويات التنمية االقتصادية والبشرية في 

% من الناتج 15.1، لم تنتج بلدان املنظمة سوى 2019ديد من بلدان املنظمة دون املستوى املأمول. ففي عام الع

رغم أن  -املحلي اإلجمالي العاملي  معبرا عنه بالسعر الجاري للدوالر األمريكي على أساس تعادل القوة الشرائية 

.أ(. ومن منظور األسعار الحالية، استأثرت بلدان 2.2% من مجموع سكان العالم )الشكل 24.3نسبة سكانها تمثل 

 ب(.1.2)الشكل  2019% من اإلنتاج العاملي عام 8.2املنظمة مع ذلك، بنسبة 
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، لم 2019-2015وخالل فترة 

تتمكن مجموعة بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي من زيادة 

حصتها في اإلنتاج العاملي، بل 

سجلت أدنى مستوياتها البالغ 

)الشكل  2019خالل عام % 15.1

(. لكن من املتوقع أن ترتفع 3.2

حصتها على نجو طفيف عام 

%، ثم بعدها 15.3إلى  2020

، 2021% في 15.2ستتراجع ملعدل 

هذا على الرغم من معدالت النمو 

السلبية التي من املتوقع أن 

 2020تسجلها هذه البلدان في 

بسبب تداعيات الجائحة. وبما أن 

البلدان مثل حصة بعض فرادى 

الواليات املتحدة والصين )البالغة 

على أساس تعادل القوة الشرائية( أعلى من الحصة الجماعية لبلدان  2019%، على التوالي، عام 19.2% و 15.1

الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي )ترليون : 1.2الشكل 

 يكي، األسعار الجارية حسب تعادل القوة الشرائية(دوالر أمر 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية 

 .بلدا عضوا في املنظمة 55تغطية البيانات:  .2020لصندوق النقد الدولي، أبريل 
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الناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الجاري .أ: 2.2الشكل 

 (2019للدوالر األمريكي وفقا لتعادل القوة الشرائية )
الناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الجاري : ب.2.2الشكل 

 (2019للدوالر األمريكي )
 

دول املنظمة

15.1%

اء الدول النامية غير األاعض

%44.5في املنظمة

الدول املتقدمة

40.3%

دول املنظمة

8.2%

الدول النامية غير 

األاعضاء في املنظمة

32.1%

الدول املتقدمة

59.8%

 .2019وأكتوبر  2020وقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات الت
 .بلدا متقدما 39بلدا ناميا من خارج املنظمة و  99بلدا عضوا في املنظمة و  55تغطية البيانات: 
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املنظمة، فإن مساهمة هذه األخيرة كمجموعة في 

ومن ناحية أخرى، اإلنتاج العاملي متدنية نسبيا. 

عة هذه الدول من انخفضت باطراد حصة مجمو 

مجموع الناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة الدول 

، وهو 2019% عام 25.4النامية، بحيث سجلت 

تراجع بمقدار نقطة مئوية واحدة عن معدل عام 

 (.3.2)الشكل  2015

ويدل تراجع حصة دول املنظمة من الناتج املحلي 

اإلجمالي للدول النامية على أن أداء اقتصادات 

يرق بعد ملستوى أداء الدول النامية غير  املنظمة لم

األعضاء في املنظمة في توسيع نطاق إنتاجها. وفي الفترة 

نفسها، ارتفعت اإلنتاجية في الدول النامية غير 

األعضاء في املنظمة بوتيرة أسرع، بحيث بلغ الناتج 

ترليون دوالر عام  63.2املحلي اإلجمالي لهذه البلدان 

ترليون دوالر  49.1كثير معدل ، وهو رقم يفوق ب2019

 .2015املسجل عام 

فضال عن ذلك، ال يزال مجموع الناتج املحلي اإلجمالي 

لدول منظمة التعاون اإلسالمي مقتصرا إلى حد كبير 

 الناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الجاري للدوالر األمريكي حسب تعادل القوة الشرائية  :3.2الشكل 
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 .2020ملصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل ا

 .بلدا متقدما. )*( توقعات 39بلدا ناميا من خارج املنظمة و  99بلدا عضوا في املنظمة و  55تغطية البيانات: 

ب الناتج الدول العشر األولى في املنظمة حس :4.2الشكل 

املحلي اإلجمالي )على أساس تعادل القوة الشرائية، 

2019) 

قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد 

 .2020الدولي، أبريل 

تشير األرقام الواردة بين األقواس إلى حصة الناتج املحلي للبلد املعني 

ون اإلسالمي في  مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعا
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، أنتجت البلدان العشر األولى في املنظمة حصة 2019على إنتاجية القلة من البلدان األعضاء فقط. ففي عام 

(. وباألسعار الحالية، تستأثر 4.2لناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة دول املنظمة )الشكل % من مجموع ا74.2

% واململكة العربية 11.0%، تليها كل من تركيا بنسبة 17.4إندونسيا بالحصة األكبر من هذا اإلنتاج بنسبة 

عة دول املنظمة يعتمد %. لهذا ظل األداء االقتصادي العام ملجمو 6.9% ثم إيران بنسبة 8.8السعودية بنسبة 

بشكل كبير على التطورات في هذه الدول العشر. والواقع أن الوقود هو املصدر الرئيس ي لعائدات الصادرات في 

 أربع دول من أصل هذه الدول العشر، وهي السعودية وإيران واإلمارات العربية املتحدة ونيجيريا.

   :2019راجعت أكثر خالل عام معدالت النمو في دول املنظمة تالنمو االقتصادي 

يمكن أن يعزى تراجع حصة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي ملعدالت النمو 

االقتصادي املنخفضة املسجلة في هذه البلدان. فقد تباطأ نمو الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة، وسجل 

% املسجلة عام 4.5و نسبة  2010% املسجلة عام 6مقارنة مع نسبة  2019% بالقيمة الحقيقية عام 2.4نسبة 

(. مع ذلك، كان متوسط معدالت نمو بلدان املنظمة، أعلى من املتوسط العاملي حتى عام 5.2)الشكل  2016

ع النمو ، تراج2017، وهذا ما نتج عنه زيادة في حصة املنظمة في الناتج املحلي اإلجمالي العاملي. لكن في عام 2016

% 3.7في دول املنظمة وصار دون املتوسط العاملي، وذلك بعد تسجيله ملتوسط معدل نمو لم يتجاوز نسبة 

 (.1.2)الجدول 

، 19-ومع ظهور جائحة كوفيد

حصلت اضطرابات كبيرة في سالسل 

التوريد العاملية وانقطاع على 

مستوى أنشطة التصنيع. وكان 

ود للتدابير الوقائية املتخذة والقي

املعتمدة في إطار احتواء تفش ي 

الجائحة عواقب وخيمة على جميع 

األنشطة االقتصادية بدون 

استثناء، بما في ذلك الخدمات 

واألنشطة الزراعية. كما تسبب 

تراجع أسعار السلع األساسية 

واضطراب السوق املالية بسبب 

حالة عدم اليقين املتزايدة في 

انخفاض كبير في أسعار األصول 

اق األسهم، مما أدى إلى تفاقم وأسو 

اآلثار االقتصادية وخفض متوسط 

مستويات الدخل. ومن ثم أدت 

معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون  :5.2الشكل 

 اإلسالمي

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية 

 .2020لصندوق النقد الدولي، أبريل 

 .توقعاتبلدا عضوا في املنظمة. )*(  55تغطية البيانات: 
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تدفقات رؤوس األموال نحو الخارج وحاالت النقص في سيولة الدوالر وانخفاض قيمة العمالت املحلية في البلدان 

واتخاذ بلدان على سداد ديونها النامية، بما في ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، إلى إضعاف قدرة هذه ال

 اإلجراءات الداعمة املناسبة لتحقيق االستقرار على مستوى االقتصاد.

ثم  2020% خالل عام 2ونتيجة لذلك، تشير التقديرات املبدئية إلى أن بلدان املنظمة ستشهد انكماشا بنسبة 

قتصادي في جميع أنحاء العالم قد . لكن أحدث التقديرات تكشف أن االنكماش اال2021يليه انتعاش قوي عام 

أن يكون أكثر حدة مما كان متوقعا في بداية األمر. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يونيو 

% في الناتج املحلي 3بعد انخفاض بنسبة  2021% في 5.8، من املتوقع أن ينتعش االقتصاد العاملي بمعدل 2020

. وعند مقارنة بلدان املنظمة بمجموعات البلدان األخرى، فإنها من املتوقع أن تتأثر 2020اإلجمالي العاملي في 

 (.1.2بصورة أقل حدة من الدول املتقدمة ولكن تقريبا بنفس مستوى الدول النامية غير األعضاء )الجدول 

               معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي :1.2الجدول 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

 5.4 -4.9 2.9 3.6 3.9 3.4 3.5 العالم

 5.4 -2.0 2.4 3.0 3.7 4.5 3.7 متوسط املنظمة

 2.0 2.0 5.6 5.3 4.1 4.4 4.4 مصر

 6.1 -0.3 5.0 5.2 5.1 5.0 4.9 إندونيسيا

 2.6 -5.4 2.2 1.9 0.8 -1.6 2.7 نيجيريا

 3.1 -6.8 0.3 2.4 -0.7 1.7 4.1 اململكة العربية السعودية

 5.0 -5.0 0.9 2.8 7.5 3.2 6.1 تركيا

 7.1 -0.7 4.1 5.0 5.2 4.7 4.5 البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة

 3.6 -9.1 1.1 1.3 1.3 -3.3 -3.6 البرازبل

 8.2 1.0 6.1 6.7 7.0 6.9 6.9 الصين

 6.0 -4.5 4.2 6.1 7.0 8.3 8.0 الهند

 4.1 -6.6 1.3 2.5 1.8 0.3 -2.0 روسيا

 3.5 -8.0 0.2 0.8 1.4 0.4 1.2 جنوب أفريقيا

 4.8 -8.0 1.7 2.2 2.5 1.7 2.4 البلدان املتقدمة

 5.4 -7.8 0.6 1.5 2.5 2.2 1.7 أملانيا

 2.4 -5.8 0.7 0.3 2.2 0.5 1.2 اليابان

 6.3 -10.2 1.4 1.3 1.9 1.9 2.4 اململكة املتحدة

 4.5 -8.0 2.3 2.9 2.4 1.6 2.9 الواليات املتحدة

بلدا عضوا في  55. تغطية البيانات: 2020ويوتيو  2020املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي أبريل 

تستند إلى تحديث  2021و  2020بلدا متقدما. )*( توقعات. البيانات الخاصة بتوقعات  39ن خارج املنظمة و بلدا ناميا م 98املنظمة و 

، باستثناء تغطية بلدان املنظمة والبلدان النامية غير األعضاء في 2020التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي لشهر يونيو 

 املنظمة.
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النتيجة املرجوة هي  مع ما تزخر به دول منظمة التعاون اإلسالمي من إمكانات وموارد اقتصادية متنوعة، فإن

تحقيق الرخاء لجميع الدول األعضاء. ولتحليل أنماط التقارب لبلدان املنظمة، تصنف هذه البلدان في ثالث 

مجموعات رئيسية حسب مستويات دخل الفرد فيها. ثم بعدها يتم حساب متوسط معدالت النمو في بلدان 

سطة الدخل واملرتفعة الدخل. في حالة ارتفاع معدالت املنظمة املندرجة تحت البلدان املنخفضة الدخل واملتو 

النمو في البلدان ذات الدخل املنخفض مقارنة بالبلدان ذات الدخل املرتفع فإن ذلك مؤشر على وجود تقارب في 

 الدخل بين الدول األعضاء في املنظمة.

خل محددة ومتوسط معدل الفرق بين متوسط معدالت النمو التي حققتها بلدان في فئات د 6.2يعرض الشكل 

حققت دول املنظمة املنخفضة الدخل  2017و  2015النمو الذي حققته بلدان املنظمة كمجموعة. وبين عامي 

معدل نمو منخفض باملقارنة مع متوسط املنظمة ككل، وهو األمر الذي يجعل الفجوة تتسع بين دول املنظمة 

، وهذا ما 2020-2018كبر من متوسط املنظمة خالل فترة الغنية والفقيرة. لكن من املتوقع أن تحقق نموا أ

سيخول لها إمكانية تقليص حجم الفجوة بينها وبين بلدان املنظمة الغنية. واملالحظ أيضا أن بلدان املنظمة 

املرتفعة الدخل بدورها تسجل معدالت نمو أبطأ نسبيا من متوسط املنظمة. ويبرز الشكل عموما أن البلدان 

دخل تلحق بالبلدان املرتفعة الدخل، لكن الفوارق في مستويات الدخل مع بلدان املنظمة املنخفضة املتوسطة ال

 الدخل وباقي بلدان املنظمة تزداد شساعة.

وعند إجراء نفس املقارنة بالنسبة لبلدان املنظمة ذات األحجام االقتصادية املختلفة، نالحظ أن الصغيرة 

(. وهذا يبرز أن اقتصادات 7.2ت أعلى من االقتصادات الكبيرة )الشكل واملتوسطة الحجم منها تنمو بمعدال 

 و الناتج املحلي اإلجمالي حسب مجموعات الدخلمعدالت نم: 6.2الشكل 

 .2020املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

على قيم الناتج  تصنيف البلدان قائم .مرتفعة الدخل من دول املنظمة 19متوسطة الدخل،؛  19منخفضة الدخل،  18تغطية البيانات: 

 .املحلي اإلجمالي على اساس تعادل القوة الشرائية
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تقارب املنظمة الصغيرة الحجم تسجل أداء أفضل من اقتصادات املنظمة الكبيرة الحجم، وهو ما يدل على وجود 

 محتمل بين بلدان املنظمة من حيث األحجام االقتصادية.

 معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي حسب أحجام االقتصادات :7.2الشكل 

-1.3

-2.3

0.2

-1.7

-2.3

0.2

-0.1

1.6

-0.1

0.8 0.7

-0.1

2.4

0.5

-0.1

3.3

-0.7

0.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

اقتصادات املنظمة الصغيرة الحجم اقتصادات املنظمة املتوسطة الحجم اقتصادات املنظمة الكبيرة الحجم

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

 .2019العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية

مرتفعة الدخل من دول املنظمة. تصنيف البلدان قائم على قيم الناتج  19متوسطة الدخل،؛  19منخفضة الدخل،  18تغطية البيانات: 

 .املحلي اإلجمالي على اساس تعادل القوة الشرائية
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دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى  :9.2الشكل 

-2015معدالت النمو خالل السنوات الخمس األخيرة )

2019) 

دول املنظمة ذات أعلى معدالت النمو  :8.2الشكل 
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 .2020على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل حسابات موظفي سيسرك بناء  :املصدر

 بلدا عضوا في املنظمة. 55 :تغطية البيانات
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ي الدولة وعلى مستوى البلد الواحد، نجد أن ليبيا ه

ذات االقتصاد األسرع نموا في مجموعة دول منظمة 

 2019% خالل 9.9التعاون اإلسالمي بمعدل نمو بلغ 

% وطاجيكستان 7.9تليها كل من بنغالديش بنسبة 

% ثم كوت ديفوار 7.5% وجيبوتي بنسبة 7.5بنسبة 

. وفي اإلجمالي، 8.2%، كما هو مبين في الشكل 6.9بنسبة 

في املنظمة معدل نمو أعلى من دولة عضو  33سجلت 

%. وفي الوقت الذي سجلت 2.9املتوسط العاملي البالغ 

، 2019فيه بعض دول املنظمة معدالت نمو عالية عام 

يبقى التحدي األهم الحفاظ على معدالت النمو لفترات 

دول املنظمة التي نجحت في  9.2أطول. ويبرز الشكل 

متوسط الحفاظ على معدالت نموها من خالل عرض 

معدالت النمو السنوي على مدار السنوات الخمس 

املاضية. ودول املنظمة الستة التي سجلت أعلى 

تندرج كذلك  2019معدالت للنمو االقتصادي عام 

%( 11.3ضمن دول املنظمة األسرع تحقيقا للنمو خالل السنوات الخمس املاضية. وكانت كل من ليبيا )

%( من بين بلدان املنظمة األفضل أداء 7.1%( وجيبوتي )7.3%( وغينيا )7.4%( وكوت ديفوار )7.5وبنغالديش )

 .2019-2015خالل فترة 

لم يشهد سوى عدد قليل من االقتصادات في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي  2012في الواقع، منذ عام 

نظمة معدالت نمو ، لم تسجل سوى ثالث بلدان أعضاء في امل2019انكماشا على مستوى االقتصاد. وفي عام 

على بلدان املنظمة  19-بلدا بسبب التداعيات الحتمية لجائحة كوفيد 35سلبية. ومن املتوقع أن يبلغ هذا الرقم 

 (.10.2)الشكل  2021. لكن من املتوقع أن يظل بلد عضو واحد فقط في حالة ركود عام 2020خالل عام 

 

 :ت بنصف األنشطة االقتصادية في منطقة منظمة يستأثر قطاع الخدما بنية الناتج املحلي اإلجمالي

 التعاون اإلسالمي

يعطي تحليل القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية في الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

صته ملحة عامة عن بنية اقتصاداتها. فرغم استئثار قطاع الزراعة بحصة مهمة من العمالة في االقتصاد، تبقى ح

من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي منخفضة بسبب قلة إنتاجيته. لكن مع ذلك يبقى هذا القطاع من القطاعات 

(. ومع 11.2% من إجمالي األنشطة االقتصادية )الشكل 10.7الهامة بالنسبة لدول املنظمة، ويستأثر بحصة 

ة، الذي يغطي باألساس التعدين واملرافق مرور السنين تتراجع بصورة بطيئة حصة قطاع الصناعة غير التحويلي

%. 3.5، وهذا ما يجسد تراجعا بنسبة 2018% عام 20.9و  2010% عام 24.4العامة والبناء. فقد بلغت نسبة 

عدد بلدان املنظمة ذات معدالت  :10.2الشكل 

 (2021-2012لسلبية )النمو ا

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات 

التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 

2020. 

 .بلدا عضوا في املنظمة. )*( توقعات 55تغطية البيانات: 
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وباملقابل، ارتفعت حصة قطاع الصناعة التحويلية، الذي يتمتع بإمكانيات هائلة للنهوض باإلنتاجية والقدرة 

 .2018% عام 14.6إلى  2010جلة عام % املس13.5التنافسية، من 

وواصل قطاع الخدمات لعب دوره الرئيس ي كأبرز محرك للنشاط االقتصادي في اقتصادات العديد من دول 

منظمة التعاون اإلسالمي. وارتفع متوسط حصة قطاع الخدمات في مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة 

. وفي البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة كذلك، 2018% عام 53.8ى إل 2010% املسجلة عام 50.8من نسبة 

 2018% عام 56.4واصل قطاع الخدمات استئثاره بأكثر من نصف مجموع الناتج املحلي اإلجمالي مسجال حصة 

بلدان (. ونظرا للنسبة العالية جدا التي يستأثر بها قطاع الخدمات من إجمالي القيمة املضافة لل11.2)الشكل 

 %.75املتقدمة، تتجاوز الحصة اإلجمالية لقطاع الخدمات في مجموع الناتج املحلي اإلجمالي نسبة 

% من إجمالي القيمة املضافة في 30على أكثر من  2018وعلى مستوى البلد الواحد، استحوذ قطاع الزراعة عام 

نيا بيساو ومالي وتشاد والنيجر والسودان ثمانية من دول منظمة التعاون اإلسالمي، وهي سيراليون والصومال وغي

وأوزبكستان وجزر القمر والتي كانت جميعها،باستثناء أوزبكستان، ضمن قائمة البلدان األقل نموا في العام 

%، أو بحصة اعلى من 67.6نفسه وفقا لتصنيف األمم املتحدة. ولم يستأثر قطاع الخدمات بحصة أكبر من 

 عة بلدان فقط: دجيبوتي واملالديف ولبنان وفلسطين.املتوسط العاملي، إال في أرب

 

ابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، يونيو املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحس

بلدا  116بلدا عضوا في املنظمة و  56بالدوالر األمريكي. تغطية البيانات:  2010. تجزئة الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2020
 بلدا متقدما. 38ناميا من خارج املنظمة و 

 طاعات االقتصاد الرئيسية )% من الناتج املحلي اإلجمالي(القيمة املضافة حسب ق :11.2الشكل 
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 :توقف املنحى التصاعدي لحصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي اإلنتاج  األنشطة الصناعية

 2018الصناعي العاملي خالل 

وملا كانت تتسم اقتصادات عدد كبير من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باعتمادها الكبير على السلع األساسية. 

أسعار السلع األساسية األولية متقلبة إلى حد بعيد، فإن تدهور عملية إدارة االقتصاد الكلي ومنظور التنمية 

االقتصادية من النتائج التي ال مناص منها. وبالنسبة ملثل هذه االقتصادات، فإنه من املهم بالنسبة لها أن تعمل 

للتقليص من األخطار املرتبطة باالعتماد على السلع األساسية، التي  على تنويع قاعدة إنتاج الصناعات التحويلية

 قد تعصف باالقتصاد الكلي.

( من إجمالي القيمة املضافة زيادة طفيفة في دول MVAمع مرور الوقت، سجلت حصة القيمة املضافة للتصنيع )

بلدان النامية غير األعضاء في املنظمة املنظمة، لكنها تستأثر بحصة أكبر من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي في ال

(. ساهمت الوتيرة السريعة للتصنيع في العديد من البلدان غير األعضاء في املنظمة بشكل كبير في 11.2)الشكل 

 .2018% عام 22.8إلى  2000% املسجلة عام 14.1رفع حصة القيمة املضافة للتصنيع في هذه البلدان من 

(. 12.2عي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي زيادة مطردة مع مرور األعوام )الشكل يعرف اإلنتاج الصناعي الجما

. واألهم من ذلك، أن حصة 2010مليار دوالر عام  703، مقارنة بمبلغ 2018تريليون دوالر عام  1فقد تجاوز عتبة 

غت حصة هذه البلدان . وبل2017-2010دول املنظمة من أنشطة التصنيع العاملية في تزايد مستمر خالل الفترة 

. 2010% عام 6.9وإلى  2000% في 5.8، لترتفع  إلى 1990% في عام 4.9من إجمالي القيمة املضافة للتصنيع فقط 

% من القيمة املضافة للتصنيع العاملية. وعلى الرغم من الزيادة املطردة، 7.5، استأثرت بحصة 2018واعتبارا من 
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 نشاط التصنيع في دول منظمة التعاون اإلسالمي )مليار دوالر أمريكي( :12.2الشكل 

حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، يونيو املصدر: 

 .دولة 56تغطية بيانات:   .بالدوالر األمريكي 2010األسعار الثابتة لعام  .2020

حصة في التصنيع العامليال إجمالي إنتاج التصنيع  
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حيث رأس املال البشري واملوارد الطاقية وإمكانات السوق، إال أن املستوى وبالنظر إلى اإلمكانيات القائمة من 

 الحالي للمساهمة في القيمة املضافة للتصنيع على املستوى العاملي ال يرقى ملستوى مرض.

على الرغم من وجود تنوع في مستويات أداء النمو في بلدان املنظمة، إال أن عددا قليل من البلدان األعضاء هي 

ي تهيمن على إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في مجموعة بلدان املنظمة. ومع الحصة املشتركة البالغة الت

%، استأثرت كل من إندونيسيا وتركيا فقط بأكثر من ثلث إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في دول املنظمة، 36.6

%(. وتستأثر البلدان الخمس األولى في 5.7)%( ثم مصر7.7%( وماليزيا )8.8تليهما اململكة العربية السعودية )

 % من إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في كل بلدان املنظمة.58.8املنظمة بحصة 

من الواضح أن بعض بلدان 

منظمة التعاون اإلسالمي تشهد 

نموا قويا في القيمة املضافة 

حصة التصنيع من إجمالي 

العمالة والقيمة املضافة ال تزال 

هناك نمو قوي في منخفضة. و 

العجز التجاري في املنتجات 

املصنعة، ما يعكس عدم كفاية 

القدرة اإلنتاجية في بلدان 

املنظمة. غير أن االقتصاد املتميز 

بقدر مهم من التنوع يتطلب 

قطاع تصنيع قوي ومتطور 

لتعزيز قدرته التنافسية في 

 االقتصاد العاملي واستبقائها.

ة أشارت التجربة الدولية بصور 

حاسمة إلى أن سياسات االنغالق 

املفرطة تحول دون تحقيق التنمية على املدى الطويل ألن االقتصادات املحلية تحرم من مصدر كبير من 

املعلومات واملعارف التكنولوجية، واألهم من ذلك القدرة التنافسية. ولتحديد األسباب الرئيسية الكامنة وراء 

يق في تجارب كل بلد من املرحلة األولية لتصميم السياسات إلى مرحلة فشل سياسات التصنيع، ينبغي التحق

 اعتماد نهج معينة في عمليات التنفيذ.

يظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي العاملي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية أن حصة االستهالك النهائي )لألسر 

املحلي اإلجمالي على امتداد سنين عدة.  وكما هو مبين املعيشية  والحكومة( ما تزال تستأثر بأعلى نسبة من الناتج 

%، يليه 57.7بنسبة بلغت  2018، حظي االستهالك األسري في دول املنظمة بحصة األسد عام 14.2في الشكل 
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بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األفضل أداء في قطاع التصنيع  :13.2الشكل 

 2018)مليار دوالر أمريكي(، 

اعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على ق

بالدوالر  2010. األسعار الثابتة لعام 2020الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، يونيو 

 بلدا عضوا في املنظمة. 56األمريكي. تغطية البيانات: 

 إندونيسيا وتركيا

 %36.6تستأثران بنسبة 

من اإلنتاج اإلجمالي 

للتصنيع في مجموعة 

 نظمة.امل
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%، بينما سجلت 13.7%، ثم اإلنفاق الحكومي العام بنسبة 27.5االستثمار )إجمالي تكوين رأس املال( بنسبة 

 رات من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي العاملي نسبة جد ضئيلة.حصة صافي الصاد

وسجلت الحصص النسبية لبنود اإلنفاق الرئيسية من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي في دول منظمة التعاون 

سري ، شكل االستهالك األ 2018اإلسالمي تباينا كبيرا عن الدول النامية غير األعضاء وباقي بلدان العالم. في عام 

% في 66.1% من إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي، ولكن 71.4واإلنفاق الحكومي 

% في العالم. وتدل هذه األرقام على وجود زيادة 77.9البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي و 

غير أن حصة صافي الصادرات من الناتج املحلي اإلجمالي  .2010طفيفة في حصص االستهالك األسري مقارنة بعام 

لوقتنا الحاضر، في حين ارتفعت حصة  2010% منذ عام 1.8للبلدان األعضاء في املنظمة قد انخفضت بنسبة 

 % خالل نفس الفترة. 0.8إجمالي تكوين رأس املال بمقدار 

 :من مجموع الناتج 27.5اإلسالمي نسبة  استثمرت  دول منظمة التعاون  إجمالي تكوين رأس املال الثابت %

 2018املحلي اإلجمالي في األصول اإلنتاجية عام 

يقيس إجمالي تكوين رأس املال كمية املدخرات التي يتم تحويلها إلى استثمارات في اإلنتاج في اقتصاد معين. وكما 

% من الناتج 27.5، فإن حصة 14.2يظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية في الشكل 

، فيما سخرت الدول 2018املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي تم استثمارها في األصول اإلنتاجية عام 

% من ناتجها املحلي اإلجمالي لالستثمارات اإلنتاجية. ولم تشهد 33.7النامية غير األعضاء في املنظمة ما متوسطه 

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية )% من الناتج املحلي اإلجمالي( :14.2الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، يونيو 

بلدا  116بلدا عضوا في املنظمة و  56بالدوالر األمريكي.  تغطية البيانات:  2010باألسعار الثابتة لعام  . تجزئة الناتج املحلي اإلجمالي2020

 بلدا متقدما. 38ناميا من خارج املنظمة و 
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، 2010أس املال من الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة كمجموعة أي تغير مهم منذ عام حصة إجمالي تكوين ر 

% فقط في مجموعة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة خالل نفس الفترة. 0.4لكنها باملقابل ارتفعت بمقدار 

وذلك راجع باألساس للتقلبات  ومع ذلك، يمكن القول بأن إجمالي تكوين رأس املال كمؤشر يبقى مشوبا بالعيوب،

الكبيرة في املخزون وفي غالب األحيان بسبب عدم توفر معلومات قوائم الجرد على مستوى قطاع الصناعة. 

ويعتبر إجمالي تكوين رأس املال الثابت مؤشرا أفضل لإلضافات الصافية لألصول اإلنتاجية الناشئة خالل سنة 

 معينة.

ملحة عن اتجاهات إجمالي تكوين رأس املال الثابت في دول  15.2أعاله، يعرض الشكل وبالنظر إلى الحجة املذكورة 

منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة مع باقي الدول النامية غير األعضاء في املنظمة وكذلك الدول املتقدمة. فحسب 

ما يمثل زيادة تعادل % من اإلجمالي العاملي، وهذا 9.2نسبة  2018، بلغت حصة دول املنظمة عام 15.2الشكل 

. وعلى الرغم من الحصول 2016نقطة مئوية منذ عام  0.1وانخفاض بمعدل  2010نقطة مئوية منذ عام  0.1

على حصة ثابتة في العالم، تسير حصة دول املنظمة من إجمالي تكوين رأس املال الثابت للدول النامية في منحى 

. وهذا يدل على ضعف نسبي في أداء دول املنظمة في 2018-2010% خالل 18.0% إلى 19.1تراجعي وتقلصت من 

  مراكمة رأس املال االستثماري، باملقارنة مع باقي الدول النامية.

 

 إجمالي تكوين رأس املال الثابت، الحجم والحصة )يمين( :15.2الشكل 

جاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، يونيو املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات امل

ام . إجمالي تكوين رأس املال الثابت )بما في ذلك املقتنيات مطروحا منها األصول املتصرف فيها من األشياء الثمينة( باألسعار الثابتة لع2020

 بلدا متقدما. 38بلدا ناميا من خارج املنظمة و  116ي املنظمة و بلدا عضوا ف 56بالدوالر األمريكي. تغطية البيانات:  2010

1,454 1,581 1,743 1,837 1,890 1,968

19.1%

18.2% 18.4% 18.4% 18.1% 18.0%

9.1% 9.0% 9.3% 9.3% 9.2% 9.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

3000

6000

9000

12000

2010 2012 2014 2016 2017 2018

الي
لح

ر ا
سع

بال
ي 
ريك

أم
ال 
دو

ار 
ملي

دول منظمة التعاون اإلسالمي البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الدول املتقدمة (٪ من الدول النامية، صحيح)دول املنظمة 

(٪ من العالم، على اليمين)دول املنظمة  



 اإلنتاج والنمو والعمالة الفصل الثاني:

 

 2020 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك
 التحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين

47 

 الدخل والعمالة واألسعار  2.2

 :تراجع وتيرة نمو الدخل في دول منظمة التعاون اإلسالمي الناتج املحلي اإلجمالي للفرد الواحد 

إجمالي النمو االقتصادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي على نصيب الفرد من  ينعكس التباطؤ الذي لوحظ في

% في 2.2 2015-2010الدخل. سجل متوسط معدل نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة 

 (. وتعتبر هذه املعدالت أقل من16.2)الشكل  2019-2016% خالل 1.3الدول األعضاء، والذي انخفض إلى 

% 2.2% و 2.3املتوسط العاملي البالغ 

للفترات قيد الدراسة. كما أنه خالل 

نفس الفترات، ظلت نسبة النمو في 

البلدان النامية غير األعضاء في 

% على 3.6% و4.2املنظمة حوالي 

 التوالي.

تشير معدالت نمو نصيب الفرد دون 

املتوسط العاملي إلى أن مستويات 

عاون املعيشة في دول منظمة الت

اإلسالمي ال ترتفع بمعدالت أعلى من  

بقية العالم. عالوة على ذلك، لم 

نظمة مع امليتقارب دخل الفرد في دول 

املتوسط العاملي، كما أن التفاوت في 

الدخل بين دول املنظمة  والدول غير 

األعضاء آخذ في االزدياد. كما هو مبين 

، ارتفع متوسط 17.2في الشكل 

خل في دول نصيب الفرد من الد

 8,785منظمة التعاون اإلسالمي من 

إلى  2010دوالرا أمريكيا في عام 

، 2019دوالرا أمريكيا في عام  10,275

% في املجموع. وخالل 17.0أي بزيادة 

نفس الفترة، حققت البلدان النامية 

غير األعضاء في منظمة التعاون 

%( 41.1اإلسالمي معدالت نمو أعلى )

ب الفرد من  وتجاوزت مستويات نصي

الدخل في دول املنظمة لتصل إلى 

 مستويات نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي :16.2الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية 

بلدا  98لدا عضوا في املنظمة و ب 55. تغطية البيانات: 2019لصندوق النقد الدولي، أكتوبر 

بلدا متقدما. )*( توقعات. املعدالت املركبة السنوية  39ناميا من خارج املنظمة و 

 ملتوسطات الفترة.
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ات االقتصادية املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقع

بلدا عضوا في  55. تغطية البيانات: 2019العاملية لصندوق النقد الدولي، أكتوبر 

 بلدا متقدما. 39بلدا ناميا من خارج املنظمة و  98املنظمة و 

8,785 8,361 

41,177 

13,407 
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46,592 
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. وتم 2019دوالر أمريكي في عام  11,796

دوالر أمريكي في  46,592تسجيل هذا املعدل 

% منذ 13.2البلدان املتقدمة بمعدل نمو بلغ 

. كما زاد املتوسط العاملي أيضا 2010عام 

% وتجاوز متوسط نصيب الفرد 22.1بنسبة 

دوالر أمريكي،  16,000من الدخل في العالم 

عند التعبير عنه بقيمة املعدل حسب تعادل 

 القوة الشرائية.

ومن بين دول املنظمة، سجلت دولة قطر سنة 

أعلى معدل نصيب الفرد من الناتج  2019

لتها كل من اإلمارات العربية   املحلي اإلجمالي، ت

(. فقد سجلت 18.2املتحدة والكويت )الشكل 

ط معدل مجموعة باقي قطر معدال يفوق متوس

مرة، ويعكس هذا الوضع  17.5دول املنظمة بـ

حجم التفاوت الهائل في الدخل بين الدول 

األعضاء. كما أنه من حيث نصيب الفرد من 

الناتج املحلي اإلجمالي، تنتمي سبعة دول من 

لت قطر الرتبة ، احت2019أصل عشرة ملنطقة الشرق األوسط، ومعظمهم من البلدان الغنية باملوارد. وفي 

 السادسة على الصعيد العاملي من حيث مستويات نصيب الفرد من الدخل.  

 :30دولة في منظمة التعاون اإلسالمي أعلى من  13ال تزال معدالت الفقر في  توزيع الدخل والفقر.% 

من ومن أجل اقتصاد ومجتمع سليمين من الضروري أن يحصل املواطنون على فرص اقتصادية لكسب رزقهم 

خالل عمل الئق. ويؤدي عدم الوصول إلى برامج التعليم وتنمية املهارات إلى انخفاض مستوى العمالة املاهرة في 

م املنهي أو إجبارهم على الخروج من سوق العمل تماما. كما سيكون لذلك عواقب وخيمة على رفاهية الناس 
َّ
السل

 زيع الدخل والفقر.ومستويات معيشتهم مع مزيد من اآلثار املترتبة على تو 

، متنوع للغاية في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. إذ ‘ينيج’توزيع الدخل، الذي يقاس بمعامل إن 

ائي للتوزيع غالبا ما يستخدم لتقييم عدم املساواة االقتصادية   أن هذا املعامل أو املؤشر هو مقياس إحص

 1املساواة الكاملة و  0%(، حيث تمثل 100)أو  1%( إلى 0)أو  0ل من وتوزيع الدخل بين السكان. ويتراوح املعام

، ودول املنظمة ذات 40دولة من األعضاء في املنظمة تتجاوز النتيجة فيها  15تمثل عدم املساواة الكاملة. وهناك 

من ناحية أعلى معدالت عدم املساواة في الدخل هي موزمبيق وغينيا بيساو وبنين والكاميرون وجزر القمر. و 

دولة من دول  42أخرى، تتمتع كازاخستان والجزائر وقيرغيزستان واملالديف ومصر بأدنى تباين في الدخل بين 

دول في منظمة التعاون اإلسالمي حسب  10أفضل  :18.2الشكل 

، الدوالر األمريكي 2019جمالي الناتج املحلي )نصيب الفرد من إ

 الحالي، باأللف(

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد 

. تشير األرقام الواردة بين األقواس إلى حصة الفرد من 2019الدولي، أكتوبر 

لناتج املحلي الناتج املحلي اإلجمالي للبلد املعني إلى متوسط نصيب الفرد من ا

 اإلجمالي الواحد في دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة.
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املنظمة التي تتوفر عنها البيانات. ولوحظت أدنى معدالت عدم املساواة في العالم في سلوفينيا وجمهورية التشيك 

 واة في جنوب إفريقيا وناميبيا وزامبيا.وسلوفاكيا، بينما لوحظت أعلى معدالت عدم املسا

يعتبر مؤشر الفقر هو مؤشر مهم لالقتصادات واملجتمعات السليمة. فقد كان القضاء على الفقر أحد أهم 

األهداف اإلنمائية لأللفية، وال يزال يشكل عنصرا هاما في جدول أعمال التنمية العاملية. في حين تم تخفيض 

، ال يزال هناك ماليين األشخاص الذين ما زالوا يعيشون مع 2000شكل كبير منذ عام معدالت الفقر في العالم ب

 دول املنظمة

 املنظمة البلدان النامية غير األعضاء في

 ‘ينيج’توزيع الدخل، معامل  :19.2الشكل 

دولة  32من املنظمة،  42يانات: . تغطية الب2020املصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يوليوز 

 .2018-2009دولة نامية غير عضو في املنظمة. آخر سنة متاحة خالل  79متقدمة، 

 البلدان املتقدمة

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 البلدان املتقدمة

 البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة

 ( )% من السكان(2011دوالر لليوم )تعادل القوة الشرائية  1.90نسبة عدد الفقراء عند خط  :20.2الشكل 

دولة  32من املنظمة،  42. تغطية البيانات: 2020املصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يوليوز 

 .2018-2009دولة نامية غير عضو في املنظمة. آخر سنة متاحة خالل  79متقدمة، 

 دول املنظمة 

 %30األعضاء عن  دولة غير 17يزيد معدل فقر 

 %30دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي عن  13يزيد معدل فقر 
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وضمن مجموعة املنظمة، يسجل الفقر  دوالر أمريكي في اليوم. 1.90أسرهم تحت خط الفقر الدولي البالغ 

أكثر البلدان بلدا. كما تعد غينيا بيساو وموزمبيق ونيجيريا وسيراليون ومالي  13% في 30معدالت تفوق نسبة 

 ألنها تشهد أعلى معدالت الفقر. ومن ناحية أخرى، من بين 
ً
دولة في منظمة التعاون اإلسالمي، أبلغت  42تضررا

دوالر أمريكي في اليوم، وهي  1.90خمس دول في املنظمة عن عدم وجود من يعيش تحت خط الفقر الدولي البالغ 

ت العربية املتحدة. )ربما هناك بعض دول املنظمة األخرى اليوجد كازاخستان ولبنان وماليزيا واملالديف واإلمارا

 فيها مشكل الفقر، لكن إحصاءاتها ليست مدرجة في قاعدة بيانات البنك الدولي(.

 لتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز املساواة. فاألمن االقتصادي اليوم 
ً
يجب أن يكون النمو االقتصادي شامال

اجهه الناس العاديون أكثر من أي وقت مض ى. كما أن الفقر والبطالة وعدم املساواة هو التحدي الرئيس ي الذي يو 

تهدد الرفاهية اليومية للمواطنين العاديين في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. ولهذا السبب، يجب أن تهدف 

نافسية في ن يحفز النمو والعمالة والقدرة الت  الدول األعضاء، وبشكل أساس ي، إلى تقديم سياق معي

اقتصاداتها، من خالل أنشطة موجهة نحو النتائج. ولتحقيق ذلك، يجب على حكومات الدول األعضاء في املنظمة 

 للتنمية االقتصادية، وينبغي أن تعتمد اقتصاداتها على تعاون إقليمي وتكامل اقتصادي 
ً
أن تخلق بيئة أكثر دعما

 دامة.أكثر عمقا، كأحسن خيار لتحقيق تنمية شاملة ومست

 :ال يزال معدل العمالة أقل بكثير من متوسطات مجموعات البلدان األخرى. العمالة 

فمن الواضح أن النمو االقتصادي ما زال غير كاف للتصدي للفقر املنتشر وتزايد عدم املساواة في كثير من 

نمو أكثر شمولية والتي من  البلدان في جميع أنحاء العالم.  مما يبين أنه ال زالت هناك حاجة إلى استراتيجيات

شأنها أن تعالج تحديات معظم السكان املحرومين. ويعتبر تمكين هذه الفئات من كسب دخلها عن طريق تشجيع 

مشاركتها في النشاط االقتصادي من بين الوسائل الفعالة لدعمها. لذلك ينبغي أن تشمل االستراتيجيات اإلنمائية 

الشمولية سياسات 

وق حصيفة متعلقة بس

العمل تهدف إلى النهوض 

بمعدل املشاركة في القوى 

العاملة وبالتالي التقليص 

من نطاق الركود 

 االقتصادي في البلد.

تعتبر العمالة أهم مصدر 

لتوليد الدخل، بحيث 

تعني النسبة املرتفعة 

للعمالة إلى عدد السكان 

أن نسبة عالية من سكان 

البلد الذين في سن العمل 

 (2019مقابل  2015نسبة العمالة إلى عدد السكان ) :21.2الشكل 

بلدا عضوا في املنظمة و  56. تغطية البيانات: 2019املصدر: تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر 

 بلدا متقدما. 38ة و بلدا ناميا من خارج املنظم 93
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أن انخفاضها يدل على أن نسبة كبيرة من السكان ال تشارك مباشرة في األنشطة املتعلقة يعملون، في حين 

. وكما هو مبين في الشكل 
ً
، بقي معدل 21.2بالسوق، ألنهم إما عاطلون عن العمل أو خارج القوى العاملة تماما

. ومع ذلك، انخفض 2019-2015% في عام 52.9العمالة إلى عدد السكان في دول املنظمة كما هو في مستوى 

معدل عمالة الذكور انخفاضا طفيفا بينما ارتفع معدل عمالة اإلناث خالل نفس الفترة، مما قلص الفجوة بين 

 نقطة مئوية. 35.5نقطة مئوية إلى  36.7الجنسين من 

لى وعلى الرغم من تسجيل دول املنظمة ألداء يضاهي املستوى العاملي من حيث نسب املشاركة في العمالة ع

مستوى الذكور خاصة، إال أن أداءها فيما يتعلق بنسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة أقل من ذلك  العمالة 

% في الدول النامية 71.7% في تلك النامية و 64.1% مقابل 70.5في صفوف الذكور، سجلت دول املنظمة نسبة 

، وهو رقم أقل 2019% عام 35.0ي دول املنظمة غير األعضاء في املنظمة. فقد بلغت نسبة العمالة النسائية ف

%(. ومع ذلك، فقد تراجعت الفجوة 51.5%( واملتقدمة )46.1بكثير من متوسطات الدول النامية غير األعضاء )

 بين الجنسين.

 :استمر متوسط معدل البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي باالرتفاع مقارنة مع متوسط  البطالة

 العالم

البطالة من بين القضايا األكثر استعصاء في العالم. وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية حول العمالة تعتبر 

مليون في جميع أنحاء  188، بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقدر بنحو 2020العاملية والتوقعات االجتماعية 

ب حالة عدم اليقين املستمرة بشأن %. بسب5.4، وهو ما يتوافق مع معدل البطالة قدره 2019العالم في عام 

-2014+ )15معدالت البطالة، األعمار  أ:22.2الشكل 

2019) 

. تغطية 2019املصدر: تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر 

بلدا ناميا من خارج  93بلدا عضوا في املنظمة و  56البيانات: 

 بلدا متقدما. 38املنظمة و 

 24-15نسبة بطالة الشباب األعمار  ب:22.2الشكل 

(2014-2019) 

. تغطية 2019املصدر: تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر 

بلدا ناميا من خارج  93بلدا عضوا في املنظمة و  56البيانات: 

 بلدا متقدما. 38املنظمة و 
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، من املتوقع أن يحدث تدهور كبير في أسواق العمل في 19-التطورات االقتصادية العاملية املتأثرة بوباء كوفيد

(. في حين أن املاليين من العمال معرضون للتسريح من العمل، ILO, 2020aفي جميع أنحاء العالم ) 2020عام 

مليون،  25، والذي من املتوقع أن يكون أكثر من 2020لفقدان الوظائف في عام  فإن العدد النهائي السنوي 

 سيعتمد بشكل حاسم على تطور الوباء والتدابير املتخذة للتخفيف من وطأته.  

وحسب أحدث البيانات املتاحة، سجلت دول منظمة التعاون اإلسالمي معدالت بطالة أعلى بكثير مقارنة 

، ارتفع إجمالي معدل البطالة في 2014أ(. منذ عام 22.2بلدان النامية غير األعضاء )الشكل بالبلدان املتقدمة وال

. انخفض معدل البطالة 2014% في عام 5.9مقارنة بـ  2019% في عام 6.7دول منظمة التعاون اإلسالمي ليصل إلى 

شكل حاد خالل الفترة األخيرة. وبذلك، ب 2009-2008املرتفع في البلدان املتقدمة في أعقاب األزمة املالية العاملية 

واصل متوسط معدل البطالة في البلدان املتقدمة تسجيل معدالت منخفضة عن املعدالت املسجلة في دول 

% في دول املنظمة. وظل متوسط معدل 6.7مقارنة بمعدل  2019% عام 4.8منظمة التعاون اإلسالمي، حيث بلغ 

عضاء أقل بكثير من متوسط دول املنظمة طوال الفترة قيد النظر، واملقدر البطالة في البلدان النامية غير األ 

 .2019% في 5.1بـ

سنة( يعانون من نقص  24و  15تالحظ صورة مماثلة للسكان الشباب. ال يزال الشباب )املتراوحة أعمارهم بين و

يكونوا عاطلين عن العمل  الئق في جميع أنحاء العالم، وهم عرضة بشكل كبير إلى أن  في توفر فرص العمل ال

. فالتحدي العاملي الرئيس ي هو ظاهرة الشباب 2018% في عام 11.8أكثر من البالغبن، حيث بلغ معدل البطالة 

% 31(. وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، تم تصنيف NEETغير املنخرطين بالتعليم أو العمالة أو التدريب )

دول منظمة التعاون اإلسالمي األولى  :23.2الشكل 

 (2019حسب نسب البطالة )

 بلدا من دول املنظمة. 56. تغطية البيانات: 2019الدولية، نوفمبر  املصدر: تقديرات منظمة العمل

دول منظمة التعاون اإلسالمي األولى  :24.2الشكل 

 (2019حسب نسب بطالة الشباب )
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، ما 2019ا على أنهم غير املنخرطين بالتعليم أو العمالة أو التدريب في عام % من الشباب عامليً 14من الشابات و 

  ألف شاب. 267يتجاوز 

تعتبر األرقام املتوفرة حول معدالت بطالة الشباب في أوساط الفئات الشابة في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

% في عام 14.5إلى  2014% في عام 12.9 غير مبشرة باملرة، ارتفع معدل البطالة بشكل مطرد من مستواه البالغ

ب(. وبعد األزمة املالية التي أصابت 22.2ووصل إلى أعلى مستوى مقارنة بمجموعات الدول األخرى )الشكل  2019

االقتصادات املتقدمة، صارت مشكلة بطالة الشباب في هذه البلدان أكثر خطورة من تلك التي واجهتها دول 

، قدر 2019نوا من خفض املعدل بشكل كبير منذ ذلك الحين. واعتبارا من عام املنظمة، ومع ذلك، فقد تمك

% 13.8% في الدول املتقدمة ويستقر على 10.5% بينما يبلغ 14.5معدل بطالة الشباب في دول املنظمة بنسبة 

  في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة.

ى حد ما. وإذا زاد معدل البطالة بنفس املعدل في مجموعة دول تعتبر التوقعات األولية املعنية بالبطالة كئيبة إل

 47.7%(، فإن العدد اإلجمالي للعاطلين سيرتفع من مستواه التقديري السابق البالغ 6.7% )من 7.4املنظمة وبلغ 

%(، فإن هذا العدد 1% )بنسبة 7.7. أما إذا زادت معدالت البطالة إلى 2020مليون في عام  53.3مليون إلى 

مليون شخص. مما سيسفر عن تحديات ضخمة في وضع السياسات العامة التي ستواجهها  55سيتجاوز 

ماليين عاطل إضافي ومعالجة املشاكل االجتماعية  8حكومات منظمة التعاون اإلسالمي في استيعاب 

 واالقتصادية للسكان املتضررين خالل فترة ما بعد األزمة.

 بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل وعلى مستوى كل بلد على حدة، تفا
ً
(. 23.2وتت معدالت البطالة كثيرا

%(، وهو 0.1) 2019% من إجمالي القوى العاملة في قطر عام 1بحيث شكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 

بلغ منظمة العمل الدولية أن النيجر )
ُ
كالهما من بين %( 0.7%( والبحرين )0.5أيضا أدنى معدل في العالم. كما ت

الدول العشر في العالم ذات أدنى معدالت البطالة. ومع ذلك تعتبر البطالة مصدر قلق كبير في كل من فلسطين 

  %(.18.6%( وليبيا )20.0%(، والغابون )26.2)

(. وفي 24.2ويبدو أن هناك تباينات شاسعة في  معدالت البطالة بين الشباب في جميع دول املنظمة )الشكل 

%( وتونس 42.0%( ثم فلسطين )50.5ابل، سجلت أعلى معدالت البطالة بين الشباب في كل من ليبيا )املق

دولة عضو  20% في 20، بلغ هذا املعدل أكثر من 2019%(. وفي عام 35.0%( واألردن )36.0%( والغابون )36.3)

 دولة من دول املنظمة. 32% في 13.6كثر من املتوسط العاملي البالغ   في منظمة التعاون اإلسالمي وأ

من الشائع مالحظة أن البلدان تعطي األولوية للنمو االقتصادي لخلق املزيد من فرص العمل والحد من البطالة. 

ولذلك، يبقى تحقيق معدالت نمو مرتفعة محور السياسات الرامية إلى الحد من البطالة. فعندما ننظر إلى 

نالحظ أن البلدان ذات النمو االقتصادي العالي تميل معدالت البطالة  العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة،

(. ومع ذلك، فهذه العالقة ليست واضحة جدا. فهناك دول ذات معدالت 25.2فيها إلى أن تكون منخفضة )الشكل 
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في  نمو مرتفعة وكذلك معدالت بطالة مرتفعة نسبيا، مثل ليبيا. وبشكل عام، يمكن القول أن معدالت البطالة

 في منظمة التعاون اإلسالمي منخفضة.
ً
  الدول األسرع نموا

 :سجلت خمس دول فقط من بين جميع دول املنظمة متوسطا أكبر من الدول املتقدمة من  إنتاجية العمل

 حيث معدل إنتاجية العامل الواحد

 في التنمية االقتصادية، فهي تساعد على زيادة الدخل
ً
 محوريا

ً
الحقيقي وتحسين مستويات  تؤدي اإلنتاجية دورا

املعيشة من خالل تحفيز النمو االقتصادي. وعادة ما تعّرف إنتاجية العمل بالناتج لكل وحدة من مدخالت أو 

مخرجات العمل لكل ساعة عمل. وتساعد إنتاجية العمل على تحديد مساهمة العمالة في الناتج املحلي اإلجمالي 

 البلد وتفسير التفاوتات في الدخل. لبلد معين، وتوفر قاعدة للمقارنة عبر

 خالل العقد األخير. وكما هو مبين في الشكل 
ً
 متزايدا

ً
أ، 26.2وعلى الصعيد العاملي، شهدت إنتاجية العمل اتجاها

، 2009-2000% خالل الفترة 2.3زاد اإلنتاج لكل عامل في دول منظمة التعاون اإلسالمي بمعدل نمو مركب قدره 

. وظل معدل نمو إنتاجية العمل في البلدان النامية 2019-2010% خالل الفترة 1.7دل إلى لكن انخفض هذا املع

ألف  28.4، بلغ متوسط إنتاجية العمل في دول املنظمة 2019% سنويا. واعتبارا من عام 4غير األعضاء أعلى من 

 (.PPPئية )دوالر أمريكي، َمقيسا باألسعار الدولية الثابتة استنادا إلى تعادل القوة الشرا

كما ظلت فجوة إنتاجية العمل بين البلدان املتقدمة والنامية كبيرة خالل هذه الفترة حيث قدرت إنتاجية العامل 

دوالر فقط في البلدان  26.5مقارنة بمبلغ  2019دوالر أمريكي في عام  95.5الواحد في البلدان املتقدمة بنحو 

ألف دوالر في دول املنظمة. وهذا يعني أن العامل العادي  28المي والنامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلس

% من الناتج الذي ينتجه عامل عادي في البلدان 27.8في مجموعة الدول النامية غير األعضاء ال ينتج سوى 

 (2019النمو االقتصادي مقابل البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي ) :25.2الشكل 

. 2019مؤشرات التنمية العاملية والتقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية لشهر نوفمبر  املصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي حول 
 ( معدل النمو. Yمعدل البطالة ) :Uبلدا عضوا في املنظمة. مالحظات:  55تغطية البيانات: 
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 % من الناتج الذي ينتجه نظيره في29.7املتقدمة، وال ينتج عامل عادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي سوى 

  البلدان املتقدمة النمو.

ومن ناحية أخرى، تعتبر ساعات العمل منخفضة وسيؤثر العمل من املنزل في وظائف معينة بشكل مباشر على 

إنتاجية العمل. والسبب ليس فقط أن الناس ليسوا على ما يرام أو يكافحون للعمل في املنزل، ولكن أيضا بسبب 

بنية تحتية مناسبة لالتصاالت الرقمية والعمل عن بعد هي عوامل يمكن االنخفاض الحاد في اإلنتاج. فامتالك 

 على فقدان اإلنتاجية لوظائف معينة، ولكن احتمال امتالك العديد من الشركات في دول 
ً
أن تقض ي جزئيا

 املنظمة ملثل هذه املرافق،  وال سيما املشاريع الصغيرة واملتوسطة، ال يزال ضئيال.

ألف  159احد، سجلت بروناي دار السالم أعلى معدل إلنتاجية العامل الواحد بلغت )وعلى مستوى البلد الو 

ألف  114ألف دوالر( والكويت ) 122ألف دوالر( واململكة العربية السعودية ) 150، تلتها قطر )2019دوالر( سنة 

دوالر( ثم النيجر  1,026دوالر(. وعلى مستوى دول املنظمة، سجل أدنى مستوى إلنتاجية العمل في الصومال )

دوالر(. فقط خمسة من  دول املنظمة هي التي سجلت متوسطا أكبر من  2,776دوالر( واملوزمبيق بمبلغ ) 2,654)

 الدول املتقدمة في الناتج حسب العامل الواحد.

  :يعتبر التضخم في دول منظمة التعاون اإلسالمي أعلى من املتوسط العاملي التضخم 

م في جميع أنحاء العالم عند مستويات معتدلة خالل السنوات القليلة املاضية، وذلك استقرت معدالت التضخ

بسبب تراجع معدالت النمو االقتصادي العاملي. وتشير آخر التقديرات إلى أن معدل التضخم العاملي قد شهد 

 2019ل سنتي ، ومن املتوقع أن يستقر في نفس املستوى خال2019% عام 3.6إلى  2014% عام 3.2ارتفاعا من 

  بسبب التباطؤ االقتصادي املستمر. 2020و

متوسط إنتاجية العمل )تعادل القوة  ب:26.2الشكل  

 (2019الشرائية األسعار الثابتة، 

 38بلدا ناميا من خارج املنظمة و  93بلدا عضوا في املنظمة و  56. تغطية البيانات: 2019تقديرات منظمة العمل الدولية، نوفمبر املصدر: 

 بلدا متقدما.

-2000متوسط نمو إنتاجية العمل ) أ:26.2الشكل 
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، ال ُيتوقع أن يشكل تقلب األسعار قلقا كبيرا بالنسبة للدول املتقدمة والنامية معا. 27.2كما هو مبين في الشكل  

، إال أن 2019و  2016فعلى الرغم من انخفاض معدالت النمو في دول منظمة التعاون اإلسالمي بين عامي 

% املسجلة عام 9.1بدل  2016% عام 5.8دالت التضخم قد ارتفعت خالل نفس الفترة. فقد بلغت نسبة مع

. ومع ذلك، انخفض متوسط ارتفاع أسعار 2018

. شهدت البلدان 2019% في عام 8.1املستهلك إلى 

النامية غير األعضاء في املنظمة زيادة مستقرة إلى 

، لكنها %4حد ما في أسعار املستهلك عند مستوى 

. وإجماال، ارتفعت 2019% في عام 4.4ارتفعت إلى 

% في دول املنظمة، 51.0أسعار املستهلكين بنسبة 

% في البلدان النامية غير األعضاء وبنسبة 25.7و 

 .2013% في البلدان املتقدمة منذ عام 7.8

على املستوى القطري ملنظمة التعاون اإلسالمي، 

ي أسعار سجلت السودان أعلى معدل تضخم ف

)الشكل  2019م   % في عا51.0املستهلك بلغ 

(، والذي كان أيضا أعلى خامس معدل في 28.2

العالم بعد فنزويال وزيمبابوي واألرجنتين وجنوب 

%( 15.2%( وتركيا )41.1السودان. وكانت إيران )

 متوسط معدل التضخم، التغير السنوي )يسار( واملؤشر )يمين( :27.2الشكل 

)العاملية واملتقدمة(  2020التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات 

بلدا ناميا من  97بلدا من دول املنظمة و  55)منظمة التعاون اإلسالمي والدول غير األعضاء في املنظمة(. تغطية البيانات:   2019وأكتوبر 

ر العاملية واإلقليمية كمتوسط مرجح ملؤشرات األسعار الوطنية، حيث تمثل بلدا متقدما. يتم حساب مؤشرات األسعا 39خارج املنظمة و 

الدول األوزان الناتج املحلي اإلجمالي لكل بلد بالدوالر الدولي الحالي استنادا إلى أساس تعادل القوة الشرائية. استثنيت فنزويال من عينة 

 النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد 
 بلدا من دول املنظمة. 54. تغطية البيانات: 2020الدولي، أبريل 
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. 2019خم في عام %( دول املنظمة األخرى ذات أعلى معدالت التض14.5%( وأوزباكستان )14.8وسيرا ليون )

دولة في العالم ذات أعلى زيادة في أسعار  15وباإلضافة إلى مصر ونيجيريا، كانت هذه الدول السبعة من بين أكثر 

  املستهلكين.

 :2019دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي بتحسين املوازين املالية في عام  23قامت  الرصيد املالي 

سات التقشف املالي املعتمدة في أعقاب األزمة املالية قد أسفرت عن تسجيل تشير آخر اإلحصاءات إلى أن سيا

تحسن في املوازنات املالية على املستوى العاملي. إال أن االنخفاض الحاد في أسعار البضائع األساسية، وخاصة 

الرئيسية في العالم  أدى إلى ارتفاع في العجز املالي في جميع الدول املصدرة للنفط 2015-2014النفط، خالل فترة 

النامي. وعلى وجه الخصوص، شهدت املوازين املالية للبلدان املتقدمة تحسنا ملموسا. بينما سجلت البلدان 

 النامية تدهورا كبيرا في وضعها املالي خالل العقد املاض ي.

خالل الفترة قيد النظر، شهدت الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 ف
ً
ي ميزانها املالي. فاالعتماد تدهورا حادا

الكبير على صادرات البضائع والسلع 

األساسية يجعل العديد من دول 

املنظمة عرضة بشكل كبير لتقلبات 

، فقط عشر 2018األسعار.  وفي عام 

دول من دول املنظمة هي التي كانت 

تتمتع بفائض في ميزانها املالي. وانخفض 

 )الشكل 2019في عام  8هذا العدد إلى 

، 2019-2018(. خالل عام 29.2

شهدت العديد من دول املنظمة 

املصدرة للنفط بعض التحسن في 

أرصدتها املالية في ظل انتعاش أسعار 

النفط. وعلى الجانب اآلخر من 

املقياس، سجلت السودان أكبر عجز 

%(، تلتها لبنان 10.8في ميزانها املالي )

 %(.10.6-%( والبحرين )10.7)

التغير في الرصيد املالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي،  :29.2الشكل 

 (2019مقابل  2018% من إجمالي الناتج املحلي )

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 
 بلدا من دول املنظمة. 54. تغطية البيانات: 2020
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 التجارة في السلع والخدمات 3.1

 :سنة 9.8انخفضت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي صادرات العالم إلى  تجارة البضائع %

2019. 

وفقا إلدارة اإلحصاءات التجارية التابعة لصندوق النقد الدولي، سجلت القيمة اإلجمالية للصادرات العاملية من 

. وانخفضت هذه 2018تريليون دوالر املسجلة عام  18.9مقارنة مع  2019تريليون دوالر عام  18.3ضائع الب

. بعد 2019تريليون دوالر في  18.9إلى  2018تريليون دوالر في  19.5، من ة، وفقا ملنظمة التجارة العامليةالقيم

رة العاملية تراجعا نتيجة تصاعد التوترات تسجيل معدالت نمو قوية ملدة عامين متتاليين، عرفت تدفقات التجا

التجارية بين االقتصادات الكبرى. كما أنه بالرغم من التفاوتات الصغيرة في تقديرات التجارة العاملية، انخفضت 

الحديثة شكوكا إضافية مؤثرة بشكل سلبي  19-. تخلق جائحةكوفيد2019% في عام 3الصادرات العاملية بنسبة 

جارية. وبناًء على ذلك، تم تعديل التقديرات العاملية للتدفقات التجارية بشكل تراجعي كبير. على العالقات الت

% 13فوفقا لتقديرات منظمة التجارة العاملية، من املتوقع أن تنخفض تدفقات التجارة العاملية بنسبة تتراوح بين 

 .2020% في عام 32و 

التعاون اإلسالمي ترجعا في إجمالي صادراتها إلى العالم. فبعد  تماشيا مع هذا االتجاه العاملي، شهدت دول منظمة

، زادت 2008منذ  2016ووصولها إلى أدنى مستوياتها  عام  2016-2012أن شهدت انخفاضا مستمرا خالل الفترة  

ابعة ، كما أفاد تقرير إدارة اإلحصاءات التجارية الت2018تريليون دوالر في عام  1.87صادراتها اإلجمالية إلى 

، وهو ما 2019تريليون دوالر أمريكي في عام  1.79(. ومع ذلك، فقد تراجع إلى 1.3لصندوق النقد الدولي )الشكل 

 صادرات وواردات البضائع )تريليون دوالر( :1.3الشكل 

 37بلدا من دول املنظمة، و  56. تغطية البيانات: 2020( التابعة لصندوق النقد الدولي، يوليو DOTSملصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية )ا
 بلدا ناميا غير عضو في املنظمة. 116بلدا متقدما، و 
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% في إجمالي تدفقات الصادرات. وكان هذا املنحى التراجعي أقوى من نظيره في الدول 4.4يمثل انخفاضا بنسبة 

إلى انخفاض في حصص دول املنظمة من إجمالي صادرات  النامية غير األعضاء في املنظمة ودول العالم، ما أدى

. وبناء على ذلك، فإن حصة دول املنظمة من إجمالي صادرات الدول النامية 2019الدول النامية والعالم في 

. كما اتبعت الحصة الجماعية في إجمالي 2018% عام 24.2مقارنة مع  2019% في 23.8تراجعت إلى نسبة 

 بين عامي  الصادرات العاملية من
ً
 مماثال

ً
، وهي أدنى 2016% في 8.8، وانخفضت إلى 2016و  2012البضائع اتجاها

. ويفسر هذا التراجع بانخفاض أسعار السلع األساسية، بحيث تعرف دول املنظمة 2005نسبة لوحظت منذ عام 

. ولتحقيق 2019ي % ف9.8، انخفضت بشكل طفيف إلى 2018% في 9.9تركزا كبيرا. ومع ذلك، بعد أن عادت إلى 

نمو مستدام طويل األجل في تجارة البضائع وحصة أكبر من إجمالي الصادرات العاملية، يبدو أن دول املنظمة 

 بحاجة لقطاعات اقتصادية أكثر تنافسية وبمستويات مهمة من التنوع وكثافة تكنولوجية عالية.

 1.74إلى  2018تريليون دوالر في عام  1.78مي من باملثل، انخفض إجمالي واردات البضائع ملنظمة التعاون اإلسال 

، يمين(. وعلى الرغم من انخفاض حجم الواردات، ظلت حصة دول 1.3)الشكل  2019تريليون دوالر في عام 

، بينما 2013% في 10.4، باملقارنة مع 2019% سنة 9.2املنظمة في الواردات العاملية من البضائع مستقرة عند 

 .2019% في عام 23.9إلى  2018% في عام 23.8الي واردات البلدان النامية بشكل طفيف من زادت حصتها في إجم

أما من حيث حصص الدول األعضاء منفردة من مجموع صادرات البضائع من منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، 

فقط من الدول  فقد لوحظ أن الجزء األكبر من إجمالي صادرات دول املنظمة استمر في التمركز في عدد قليل

% 59.5، سجلت الدول الخمس األولى املصدرة في املنظمة نسبة 2019، يسار(. ففي عام 2.3األعضاء )الشكل 

%. 77.7من إجمالي الصادرات من البضائع لجميع الدول األعضاء، في حين سجلت الدول العشر األولى نسبة 

 (أمريكي الردو  مليار ،2019) اإلسالمي التعاون  منظمة في البضائع ومستوردي مصدري  أكبر :2.3الشكل 

 بلدا عضوا في املنظمة. 56. تغطية البيانات: 2020( التابعة لصندوق النقد الدولي، يوليو DOTSاملصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية )

 املستوردين األوائل املصدرين األوائل 
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مليار دوالر من الصادرات  259بمعدل يفوق  2019وكانت اململكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة عام 

مليار دوالر،  238% من إجمالي صادرات دول منظمة التعاون اإلسالمي. تلتها كل من ماليزيا )14.5السلعية وحصة 

%( ثم إندونيسيا 10.1مليار دوالر،  181%( وتركيا )12.3مليار دوالر،  221%( واإلمارات العربية املتحدة )13.3

%(. وبشكل عام، أدى االنخفاض في أسعار السلع األساسية إلى ارتفاع حصص الدول 9.3ر دوالر، مليا 166)

 املصدرة لهذه األخيرة مقارنة مع مصدري السلع املصنعة.

ومثلما هو الحال بالنسبة للصادرات، فقد تمركزت الواردات من البضائع لدول منظمة التعاون اإلسالمي بشكل 

، فقد كانت كل من اإلمارات العربية 2.3لدول. وكما هو مبين في الجهة اليمنى من الشكل كبير في عدد قليل من ا

مليار  210و  212املتحدة و تركيا على رأس قائمة دول املنظمة من حيث حجم الواردات من البضائع بمعدل 

دات من البضائع في % من إجمالي الوار 24.3، وشكلتا معا نسبة 2019دوالر من الواردات على التوالي في عام 

%( ثم اململكة العربية 8.4مليار دوالر،  145%( وإندونيسيا )11.8مليار دوالر،  205املنظمة، تلتهما كل من ماليزيا )

%( والتي شكلت مجتمعة حصة إضافية من واردات البضائع للمنظمة بلغت 7.6مليار دوالر،  132السعودية )

% من إجمالي الواردات من البضائع 52.1األولى املستوردة في املنظمة  %. وتبعا لذلك، سجلت الدول الخمس 27.8

 .2019% في 71.3لجميع الدول األعضاء، في حين سجلت الدول العشر األولى نسبة 

للحفاظ على نمو اقتصادي طويل األجل، فإن دول املنظمة بحاجة للتقليص من االعتماد الكبير على صادرات  

ألولية غير النفطية، والتي تعتمد على كثافة تكنولوجية أقل، ووضع سياسات محددة الوقود املعدني والسلع ا

وتنفيذها العتماد أساليب تصنيع متقدمة لزيادة حصة السلع التكنلوجية في صادراتها، وهذا األمر ضروري أيضا 

 لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات القابلة للتداول في أسواق التصدير الدولية.

  2019سجل إجمالي صادرات خدمات منظمة التعاون اإلسالمي أعلى مستوى في عام  الخدمات: تجارة ،

 % من صادرات الخدمات العاملية.7لكنه يمثل أقل من 

يلعب قطاع الخدمات دورا متزايد األهمية في االقتصاد العاملي وفي نمو الدول وتنميتها، بل هو أيضا عنصر حاسم 

والحصول على الخدمات األساسية، بما في ذلك التعليم واملياه والصحة. وقد برز في التقليص من حدة الفقر 

قطاع الخدمات كأكبر قطاع في االقتصاد، مسهما في نمو الحصص في الناتج املحلي اإلجمالي والتجارة والشغل. 

لرئيسية وقاعدة بيانات املجاميع ا 2020وحسب إصدارات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي لعام 

% من القيمة 68-%67للحسابات القومية التابع لألمم املتحدة، فإن قطاع الخدمات مثل في املتوسط نسبة 

كما يتوسع بسرعة أكبر من القطاعين اآلخرين  2018-2010املضافة العاملية خالل الفترة املمتدة بين عامي 

% من فرص العمل في جميع 50ع أكثر من نسبة الرئيسيين في االقتصاد، خاصة الزراعة والصناعة. ويمثل القطا

% من تجارة السلع والخدمات العاملية إضافة إلى حصة 20أنحاء العالم. كما تشكل تجارة الخدمات أكثر من 

  (.2019كبيرة من تدفق االستثمار األجنبي املباشر العاملي إلى القطاع )األونكتاد، 
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، بلغ مجموع صادرات 2019ود قوي في حجم التجارة العاملية. ففي عام ومع ذلك فإن هذه األرقام ال تترجم إلى وج

تريليون دوالر من صادرات البضائع في نفس العام.  18.3تريليون دوالر فقط مقارنة مع  6.1الخدمات العاملية 

 إلحصائيات منظمة التجارة العاملية، قامت دول منظمة التعاون اإلسالمي بتصدير خدمات بقيمة 
ً
 427ووفقا

، يسار(، من ناحية أخرى، انخفض إجمالي 3.3، وهو أعلى رقم تسجله املنظمة )الشكل 2019مليار دوالر في عام 

مليار دوالر  589من  2019مليار دوالر أمريكي في عام  525واردات الخدمات في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

التقليل من العجز التجاري في الخدمات، كما  على اليمين(، مما ساعد على 3.3)الشكل  2018أمريكي في عام 

 تمت مناقشته الحًقا في هذا الجزء.

تواصل دول منظمة التعاون اإلسالمي املساهمة في صادرات الخدمات العاملية بمعدالت أقل نسبيا. بحيث بقيت 

% خالل فترة 6.9% و 6.7الحصة الجماعية لدول املنظمة في إجمالي صادرات الخدمات العاملية مستقرة بين 

% خالل نفس الفترة. 11.3% و 9.0، في حين تقلبت حصة الواردات من الخدمات العاملية بين 2014-2019

% من 9.0% من صادرات الخدمات و 6.9، استأثرت دول املنظمة كمجموعة بحصة 2019واعتبارا من عام 

 (.3.3واردات الخدمات العاملية )الشكل 

ألولى في منظمة التعاون اإلسالمي حسب أحجام صادراتها ووارداتها من الخدمات. الدول العشر ا 4.3يظهر الشكل 

مليار دوالر من  73.5، كانت اإلمارات العربية املتحدة املصدر األول للخدمات بحيث سجلت 2019ففي عام 

ل من تركيا ، اليسار(. وتلتها ك 4 3% من إجمالي صادرات الخدمات لدول املنظمة )الشكل .17.2الصادرات وحصة 

%( ثم مصر 6.8مليار دوالر،  31.6%( وإندونسيا )9.6مليار دوالر،  40.9%( وماليزيا )15.2مليار دوالر،  64.9)

% من إجمالي صادرات 76.2، شكلت الدول العشر األولى في املنظمة نسبة 2019%(. وفي عام 5.8مليار دوالر،  23)

 صادرات وواردات الخدمات )مليار دوالر أمريكي( :3.3الشكل 

 87من الدول النامية و 36دولة من املنظمة و  53. تغطية البيانات: ]الصادرات[ 2020ة التجارة العاملية. يوليو املصدر: قاعدة بيانات منظم

 بلدا ناميا غير عضو في املنظمة. 88دولة نامية و  36دولة من املنظمة و 40بلدا ناميا غير عضو في املنظمة. ]الواردات[ 
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 75لخدمات، سجلت اململكة العربية السعودية أعلى نسبة بلغت الخدمات في املنظمة. وفيما يتعلق بواردات ا

% من إجمالي واردات الخدمات في منظمة التعاون اإلسالمي، وتلتها كل من اإلمارات 14.3مليار دوالر وحصة 

، مليار دوالر 39.4%( وإندونسيا )8.3مليار دوالر،  43.5%( وماليزيا )14.1مليار دوالر،  74.1العربية املتحدة )

%(. وشكلت الدول العشر األولى املستوردة للخدمات في منظمة التعاون 7.5مليار دوالر،  39.1%( ثم نيجيريا )7.5

 % من إجمالي واردات الخدمات في دول املنظمة.78.1اإلسالمي مجتمعة حصة 

  :للسلع، لكنها تظل مستو  امليزان التجاري 
ً
 صافيا

ً
 تعد دول منظمة التعاون اإلسالمي مصدرا

ً
 صافيا

ً
ردا

 .2019للخدمات في عام 

تشير التحليالت أعاله املتعلقة بتجارة البضائع والخدمات املذكورة أعاله إلى أن دول املنظمة ال تضطلع بدور كاف 

، فإن 2019في األنشطة االقتصادية العاملية. ومع االنخفاض املفرط في التدفقات التجارية التي لوحظت في عام 

فق العاملي للسلع والخدمات ال تزال دون إمكاناتها. فالعوامل املتمثلة في عدم كفاءة مستويات مساهمتها في التد

 لكل من السلع 
ً
را صافيا القدرات في التصنيع والخدمات تجعلها أقل تنافسية في األسواق الدولية وُمصّدِّ

 والخدمات. 

 ملنتجات التصنيع )يسار(، أصبحت دول منظمة التعاون اإلس 5.3كما هو مبين في الشكل 
ً
 صافيا

ً
المي مستوردا

، سجلت دول املنظمة 2018، ما ُيعزى أساسا إلى انخفاض أسعار السلع األساسية. وفي عام 2017-2015خالل 

مليار دوالر أمريكي في  53مليار دوالر أمريكي. وتراجع هذا املبلغ ليسجل  87كمجموعة مرة أخرى فائضا بمبلغ 

دول املنظمة مستوردا صافيا للخدمات خالل الفترة قيد النظر. ومع ذلك، أظهر  . ومن جهة أخرى، ظلت2019

 ، مليار دوالر أمريكي(2019صديرا واستيرادا للخدمات )الدول العشر األولى األكثر ت :4.3الشكل 

دولة من دول املنظمة.  40دولة من املنظمة؛ ]الواردات[  53املصدر: قاعدة بيانات منظمة التجارة العاملية. تغطية البيانات: ]الصادرات[ 

 ون اإلسالمي.تشير النسب املئوية إلى حصة كل بلد معني في إجمالي صادرات أو واردات منظمة التعا
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مليار دوالر أمريكي  98العجز التجاري في الخدمات بعض عالمات التحسن لكن انخفض إلى أدنى مستوى له عند 

 .2019في عام 

، سجلت دول منظمة التعاون اإلسالمي عجزا تجاريا بلغ 
ً
، على 2019أمريكي فقط في عام مليار دوالر  45وإجماال

مليار دوالر أمريكي. ومن أجل أن تصبح مصدرة صافية لكل من السلع  95حيث سجلت  2018خالف سنة 

والخدمات واالستمرار في تحقيق فوائض مستقرة في التجارة، تحتاج دول املنظمة إلى االرتقاء بقدراتها اإلنتاجية 

اعات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى لتصبح أكثر قدرة على الحالية لتحويل وجهة اقتصاداتها نحو قط

 املنافسة في األسواق العاملية في أكبر عدد من املنتجات. 

  :حصة التجارة البينية من إجمالي التجارة في دول  التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 .2019منظمة التعاون اإلسالمي التي تراجعت في عام 

، بحيث ارتفعت من 2016فقات الصادرات بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي زيادة مطردة منذ عام تسجل تد

، يسار( وعلى مدى السنوات الثالثة 6.3. )الشكل 2019مليار دوالر عام  331مليار دوالر أمريكي حتى  254مستوى 

جاز كبير. ومع ذلك بقى هذا الرقم دون %، وهو إن30املاضية، زادت الصادرات البينية في املنظمة بنسبة تتجاوز 

. بالنظر إلى االنخفاض الطفيف في الصادرات العاملية للمنظمة، فإن الزيادة في 2012إجمالي القيم املسجلة عام 

ترجم إلى حصة أعلى من التدفقات التجارية البينية للمنظمة. وبقيت التدفقات  2019الصادرات البينية في عام 
ُ
ت

 2019و  2012% خالل الفترة املمتدة بين عامي 19% و 18ين بلدان املنظمة متأرجحة بين نسبتي التجارية فيما ب

%، تمكنت بلدان منظمة من رفع معدل 18.1لنسبة  2018، يمين(. على الرغم من الهبوط الحاد في 6.3)الشكل 

 امليزان التجاري في الخدمات امليزان التجاري في السلع 

 امليزان التجاري للمنظمة في السلع والخدمات )مليار دوالر ( :5.3الشكل 

 56لع[ املصدر: بيانات إدارة اإلحصاءات التجارية لصندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات منظمة التجارة العاملية. تغطية البيانات: ]الس
 دولة من منظمة التعاون اإلسالمي 53دولة من منظمة التعاون اإلسالمي،  ]الخدمات[ 
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قات التجاة بين بلدان املنظمة . لكن هذا النمو البطيء في تدف2019% عام 19تدفقات التجارة البينية إلى مستوى 

% املحدد في برنامج عمل منظمة التعاون 25يقلل من احتماالت تحقيق الهدف املتمثل في الوصول ملعدل 

(. وهذا يتطلب املزيد من الجهود لتنشيط الزخم التصاعدي من خالل االتفاقيات OIC-2025اإلسالمي العشري )

 دة األطراف والشراكات بين دول منظمة التعاون اإلسالمي.التجارية واالستثمارية الثنائية واملتعد

لزيادة حصة التجارة بين الدول األعضاء في مجموع تجارة البضائع الخاصة بها، ال ينبغي لدول املنظمة التركيز 

( بمشاركة أوسع من الدول TPS-OICفقط على تفعيل نظام األفضليات التجارية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

ء، ولكن أيضا تعزيز التنوع واملنافسة في املنتجات القابلة للتداول مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات األعضا

 والفوائد املتبادلة من التجارة. ومع ذلك، فإن التقدم املحرز في تشغيل النظام بطيء نوعا ما.

ملنظمة من حيث حجم صادراتها )يسار( الدول العشر األولى في ا 7.3على مستوى فرادى البلدان، يظهر الشكل 

% من إجمالي 61.0، سجلت الدول العشر األولى املصدرة فيما بين دول املنظمة ما يقارب 2019البينية. في عام 

%. واحتلت اإلمارات العربية 76.2الصادرات البينية فيها، في حين سجلت الدول العشر األكثر تصديرا نسبة 

% من إجمالي الصادرات البينية  لدول املنظمة، 17.8مليار دوالر ونسبة  58.8 املتحدة املرتبة األولى برصيد بلغ

%(  14.8مليار دوالر،  48.8%( وتركيا )15.6مليار دوالر،  51.7وتلتها كل من اململكة العربية السعودية )

 %(.6.4مليار دوالر،  21.3%( ثم ماليزيا )6.4مليار دوالر،  21.3وإندونيسيا)

 تجارة البضائع البينية في املنظمة )مليار دوالر أمريكي( :6.3الشكل 

 عضوا في املنظمة.بلدا  56. تغطية البيانات: 2020( التابعة لصندوق النقد الدولي، يوليو DOTSاملصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية )

 حصة التجارة البينية للمنظمة إجمالي الصادرات البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي
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)يمين( الدول األولى في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث الواردات البينية. ففي عام  7.3ل ويصف لنا الشك

مليار دوالر أمريكي وحصة  37.2، كانت اإلمارات العربية املتحدة املستورد األول من دول املنظمة بحجم بلغ 2019

 25.1% ثم الكويت بمعدل 8.2وحصة مليار دوالر أمريكي  26.2% في املجموع، تلتها كل من تركيا بمقدار 11.7

% من إجمالي الواردات 42.7%. وشكلت الدول الخمس األولى في املنظمة حصة 7.9مليار دوالر أمريكي وبحصة 

  .2019% عام 67.7البينية للمنظمة في الوقت الذي بلغت فيه حصة الدول العشر األولى 

ها تدفقات تجارية. توفر دائرة اإلحصاءات التجارية التابعة عدد أزواج البلدان التي ال يوجد في 1.3يوضح الجدول 

. 2019منها عن أي واردات في  1041زوج من دول املنظمة، لم تبلغ  3192لصندوق النقد الدولي معلومات عن 

. كما أن انخفاض عدد أزواج الدول دون تدفقات 2015في عام  1053و  2005في عام  1357فقد كان هذا الرقم 

أيضا عدد  1.3و مؤشر على الشراكة املتنامية بين دول منظمة التعوان اإلسالمي. كما يوضح الجدول تجارية ه

البلدان التي يزيد حجم التدفقات التجارية فيها على مليون وأكثر من مليار. ومع مرور الوقت تزايد عدد أزواج 

أمريكي ومليار دوالر أمريكي. ويدل هذا على  البلدان التي يبلغ مجموع السلع املستوردة فيها أكثر من مليون دوالر

 أن دول املنظمة ال تتاجر مع بعضها البعض فقط، بل تتاجر بكميات متزايدة مع مرور الزمن.

 ، مليار دوالر أمريكي(2019الصادرات والواردات السلعية البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي ) :7.3 الشكل

 بلدا عضوا في املنظمة. 56. تغطية البيانات: 2020ندوق النقد الدولي، يوليو ( التابعة لصDOTSاملصدر: دائرة اإلحصاءات التجارية )

 عدد أزواج الدول معدومة الواردات :1.3الجدول 
  

 املجموع مليار 1االستيراد >  مليون  1االستيراد >  مليون  1االستيراد <  واردات معدومة  

2005 1,357 826 984 25 3192 

2010 1,171 869 1,094 58 3192 

2015 1053 922 1,157 60 3192 

2019 1041 922 1,152 77 3192 
 املصدر: حسابات موظفي سيسرك على أساس اتجاه صندوق النقد الدولي إلحصاءات التجارة

 

 

 



 التجارة واملال الفصل الثالث:

 

 2020 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك
 التحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين

67 

 االستثمار والتمويل 3.2

 :تراجعت حصة دول املنظمة من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي  تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

 ، بعد ارتفاعها لسنتين متتاليتين.2019% عام 6.9نسبة  املباشر العاملية إلى

، مما يمثل ارتفاعا 2019تريليون دوالر عام  1.54بلغ إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة العاملية 

معدلها  تريليون دوالر والذي يقابل نسبة ارتفاع 1.5مليار دوالر عن قيمة العام الذي قبله البالغة  45بأكثر من 

تريليون  1.7إلى  2015تريليون دوالر أمريكي في عام  2%. بعد االنخفاض الكبير من مستوى تاريخي مرتفع بلغ 3

، يمكن أن تكون هذه الزيادة الطفيفة عالمة 2018تريليون دوالر أمريكي في عام  1.5و  2017دوالر أمريكي في عام 

في انخفاض حاد في  19-، من املتوقع أن تتسبب أزمة كوفيدعلى تحسن تدفقات االستثمار العاملية. ومع ذلك

أ(، من املتوقع أن تنخفض  2020. فوفًقا لألونكتاد )2021و  2020تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في عامي 

، مما يؤدي إلى انخفاض االستثمار 2020% في عام 40تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملي بنسبة تصل إلى 

. من املتوقع أن ينخفض االستثمار األجنبي 2005األجنبي املباشر إلى أقل من تريليون دوالر ألول مرة منذ عام 

 .2021% أخرى في عام 10% و5املباشر بنسبة 

أ مجموع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي باملقارنة مع 8.3ويوضح الشكل 

غير األعضاء والدول املتقدمة. ويالحظ أنه خالل الفترة قيد النظر سجلت هذه التدفقات إلى دول الدول النامية 

، انخفضت تدفقات 2012مليار دوالر أمريكي في عام  142املنظمة عموما معدالت أقل من املتوقع. فبعد بلوغ 

مليار دوالر. ففي عام  103.6ل لتص 2016االستثمار األجنبي املباشر إلى الدول األعضاء بشكل مستمر حتى عام 

، ارتفعت القيمة اإلجمالية لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى دول املنظمة للمرة األولى منذ عام 2017

% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت بشكل 5.5مليار دوالر، أي ما يعادل زيادة بنسبة  109.3، بحيث سجلت 2011

تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  2019مليار دوالر أمريكي. وفي  110.7لتسجل مبلغ  2018طفيف في 

  دوالر. مليار 106.7% وسجلت 3.6بنسة إلى بلدان املنظمة 

من ناحية أخرى، عرفت حصة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية 

% في 5.2على مدى العقد املاض ي. وبعد أن وصل إلى أدنى قيمة له عند انخفاضا بارزا خالل معظم السنوات 

ب(. ومع ذلك، نظرا للزيادة في تدفقات 3.8)الشكل  2018% في 7.4، انتعش مرة أخرى وبلغ 2016و  2015

االستثمار األجنبي املباشر العاملية وانخفاض التدفقات الوافدة إلى بلدان املنظمة، انخفضت حصة بلدان هذه 

. ومع ذلك، فقد 2019% في عام 6.9ألخيرة في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية مرة أخرى وظلت عند ا

ظلت حصتها في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوافدة إلى االقتصادات النامية في انخفاض مستمر على مر 

  .2019% في عام 18.2السنين وسجلت 
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ت القادمة يبدو أن توقعات السنوا

قاتمة إلى حد ما. ومع افتراض أن 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

سوف تشهد انخفاضا بنفس الحجم 

، من 2020%( في عام 40)حوالي 

املتوقع أن تنخفض تدفقات 

االستثمار األجنبي املباشر إلى دول 

مليار دوالر في  64املنظمة إلى أقل من 

. وهو انخفاض أقوى بكثير في 2020

ات االستثمار مقارنة باألزمات تدفق

، حيث 2009-2008املالية العاملية 

شهدت دول املنظمة انخفاضا من 

إلى  2008مليار دوالر أمريكي في  173

، أي 2009مليار دوالر أمريكي في  132

% من 23ما يعادل تراجعا يقارب 

إجمالي التدفقات. وللحد من آثار 

الوباء، تحاول العديد من البلدان في 

يع أنحاء العالم تسريع إجراءات جم

املوافقة على االستثمار، وتعزيز 

االستخدام املكثف لألدوات 

واملنصات اإللكترونية، وتقديم 

خطط حوافز للبحث والتطوير 

املتعلق بالصحة للتخفيف من األثر 

على تدفقات االستثمار والشركات 

 (.UNCTAD, 2020bاملحلية )

ي من حيث مخزون االستثمار األجنب

املباشر، بلغت أرصدة االستثمار 

األجنبي املباشر الواردة على الصعيد 

تريليون دوالر عام  36.5العاملي 

. وسجلت دول منظمة التعاون 2019

تريليون دوالر  2.1اإلسالمي مجتمعة 

أمريكي من االستثمار األجنبي املباشر 
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في دول املنظمة  الواردة وأرصدته املباشر األجنبي استثمار: 8.3الشكل 
 )مليار الدوالر األمريكي(

الواردة املباشر األجنبي االستثمار قاتتدف (2010-2019)   (أ) 

 

 .2020 يوليوز  األونكتاد، اإلحصائية البيانات قاعدة على بناء سيسرك موظفي املصدر: حسابات

 دولة متقدمة. 37دول غير املنظمة، و 109دولة من املنظمة،  56تغطية البيانات: 

الواردة اشراملب األجنبي االستثمار تدفقات نسبة( ب) (2010-2019)   

(2018 مقابل 2010) الواردة املباشر األجنبي االستثمار أرصدة( ج)  
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ألجنبي املباشر الواردة إلى دول املنظمة قد ج( وعلى الرغم من أن أسهم االستثمار ا8.3)الشكل  2019في عام 

، إال أن هذه الزيادة كانت أقل من النمو في مجموعات الدول األخرى، 2010% تقريبا منذ عام 50ارتفعت بنسبة 

. 2019% في عام 5.5% إلى 6.5من  2010مما أدى إلى انخفاض في حصة االستثمار األجنبي املباشر العاملي في عام 

يعود للدول املتقدمة،  2019لك، فإن الجزء األكبر من رصيد االستثمار األجنبي املباشر الوارد لعام وعالوة على ذ

 %.  75والتي سجلت مجتمعة اكثر من 

وكما هو الحال في باقي مجموعات االقتصاد الكلي الرئيسية ملجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، أظهرت تدفقات 

هذه الدول أيضا مستوى عال من التركيز، بحيث يتوجه الجزء األكبر منها إلى عدد االستثمار األجنبي املباشر إلى 

قليل فقط من هذه الدول. واستأثرت الدول الخمس األولى في املنظمة ذات أكبر حصة من تدفقات االستثمار 

صة الدول % من إجمالي التدفقات للمنظمة، في الوقت الذي بلغت فيه ح58.4األجنبي املباشر الواردة بحصة 

، احتلت إندونيسيا الصدارة من حيث تدفقات 2019، يسار(. وفي عام 9.3% )الشكل 73.8العشر األولى 

% من إجمالي التدفقات إلى دول 22.0مليار دوالر، وحصة  23.4االستثمار األجنبي املباشر الواردة التي بلغت فيها 

%( 8.4مليار دوالر،  9.0%( ومصر )12.9مليار دوالر،  13.8املنظمة، وتلتها كل من اإلمارات العربية املتحدة )

 %(.7.2مليار دوالر،  7.7%( ثم ماليزيا )7.9مليار دوالر،  8.4وتركيا )

تمت مالحظة نفس الوضع أيضا على مستوى إجمالي رصيد االستثمار األجنبي املباشر الوارد، بحيث استقطبت 

ون اإلسالمي في حين استقطبت الدول العشر األولى نسبة % منه إلى منظمة التعا45.7الدول الخمس األولى 

% من مجموع املنظمة(، 11.3مليار دوالر من أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة ) 236%. وبمبلغ 70.1

، مليار 2019الدول العشر األولى األكثر استقطابا لتدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة ) :9.3الشكل 

 الدوالر األمريكي(

 بلدا عضوا في املنظمة. 56. تغطية البيانات: 2020املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية لألونكتاد، يوليو 
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. وتلتها كل من إندونيسيا 2018احتلت اململكة العربية السعودية املرتبة األولى بين دول املنظمة بأعلى معدل عام 

%( ثم اإلمارات العربية 7.9مليار دوالر،  165%( وتركيا )8.1مليار دوالر،  169%( وماليزيا )11.1مليار دوالر،  233)

 %(.7.4مليار دوالر،  154املتحدة )

عموما، يشير هذا الوضع إلى أن أغلبية دول املنظمة ما زالت غير قادرة على وضع أطر اقتصادية مواتية وتزويد 

ارية األجنبية ببنية تحتية تنظيمية ومادية مالئمة لجذب املزيد من تدفقات االستثمار األجنبي األعمال التج

املباشر. ونتيجة لذلك، فإنه يتعين على دول املنظمة بشكل عام اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز بيئة األعمال حتى 

الهدف، البد من القيام بإصالحات  تصير مالئمة أكثر وتجذب املزيد من االستثمارات األجنبية. ولتحقيق هذا

 ، مليار دوالر أمريكي(2019توزيع االستثمارات التأسيسية عبر العالم، حسب القطاعات ) :10.3الشكل 

عة.2019املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية لألونكتاد، يوليو   . تم اإلبالغ عن البيانات مجّمِّ

 لخدماتا األولي

 التصنيع االستثمار األجنبي املباشر التأسيس ي حسب القطاعات



 التجارة واملال الفصل الثالث:

 

 2020 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك
 التحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين

71 

لتحسين مناخ األعمال وتقديم حوافز استثمارية وفقا الحتياجات كل من املستثمرين املحليين واألجانب، وهذا 

األمر بدوره يتطلب توفر بنية تحتية مالئمة باإلضافة إلى االستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز قدراتها اإلنتاجية، 

 زال يشكل تحديا كبيرا أمام العديد من هذه الدول.الش يء الذي ما ي

تعتبر قيمة االستثمارات التأسيسة من املؤشرات املهمة لتقييم االتجاهات املستقبلية. كما يوفر توزيعها 

معلومات مهمة بشأن القطاعات الرئيسية والفرعية حيث يرغب املستثمرون االستثمار أكثر. ويشير التوزيع 

، 10.3% فقط منها ستذهب إلى القطاعات األولية )الشكل 3ات الجديدة املعلنة إلى أن أقل من العاملي لالستثمار 

يسار علوي(، في حين أن معظم هذه االستثمارات سيتم تخصيصه في صناعات التعدين واملحاجر والبترول 

االستثمارات % من 47.6، يسار سفلي(. ومن املتوقع أن يحصل قطاع الصناعات التحويلية على 10.3)شكل 

املستقبلية، حيث تعتبر املنتجات النفطية واملعدات الكهربائية واملركبات اآللية من أهم الصناعات التي يرجح 

، أعلى اليمين(. ومن جهة أخرى، سيتدفق نصف االستثمارات إلى 10.3أن تتلقى استثمارات عاملية أكبر )الشكل 

يعي واملياه، كما يتوقع أن تتلقى خدمات األعمال التجارية أكبر قطاع الخدمات، بما يشمل الكهرباء والغاز الطب

، يمين سفلي(. وسيكون لتوزيع االستثمارات عبر 10.3حصة في تدفقات االستثمارات إلى قطاع الخدمات )الشكل 

 على التنمية الصناعية.
ً
 آثارا

ً
 القطاعات أيضا

، كانت دول منظمة 2010ات التأسيسية منذ عام قيمة االستثمارات املسجلة في االستثمار  11.3يوضح الشكل 

%، لكن ارتفعت هذه النسبة إلى 7التعاون اإلسالمي، في املتوسط، مصدر تدفقات االستثمار العاملي بحوالي 

% من التدفقات االستثمارية 20)يسار(. ومن ناحية أخرى، تم اإلعالن عن تدفق حوالي  2019% في عام 11.8

% في 16التعاون اإلسالمي خالل الفترة قيد الدراسة، والتي من املتوقع أن تنخفض إلى  العاملية إلى دول منظمة

)يمين(. وبناء على ذلك، تتلقى  2016% الذي تم تحقيقه سنة 28، وهي نسبة أقل بكثير من معدل 2019عام 

(االستثمارات التأسيسية في دول املنظمة )مليار دوالر أمريكي :11.3الشكل 

 بلدا عضوا في املنظمة. 56املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات إحصاءات األونكتاد. تغطية البيانات: 
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ت االستثمارات دول املنظمة استثمارات أكبر بكثير من تلك التي يوجهونها إلى الخارج، وذلك فقا إلحصاءا

 التأسيسية املعلنة.

من الواضح أن تدفقات االستثمار إلى دول منظمة 

التعاون اإلسالمي ليست بمستويات مرغوبة، وأن 

ا محدودة للتحسين. 
ً
االستثمارات املعلنة تقدم آفاق

وفي هذا الصدد، هناك حاجة ملزيد من التدخالت 

 السياسية للحد من عوائق االستثمار وتحسين مناخ

األعمال لتشجيع تدفق االستثمارات إلى دول 

املنظمة، كما أنه من املهم أيضا تعزيز تدفقات 

ار البيني فيها. ويتوقف تحقيق النجاح في  االستثم

إبراز إمكانيات االستثمار األجنبي املباشر البيني في 

منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير على إرادة 

اعتماد بعض  واضعي السياسات في هذه الدول في

التدابير السياساتية امللموسة للتقليص من حجم 

الحواجز التي تعيق التجارة واالستثمار وإلغاء أو 

تسهيل نظم منح التأشيرة وتسهيل إجراءات 

   التحويالت الرأسمالية بين الدول األعضاء فيها.

 :درجة التعميق املالي في  تنمية القطاع املالي

 مي غير مرضية.دول منظمة التعاون اإلسال 

يمكن لكل نظام مالي سليم أن يمهد الطريق لتحقيق 

تنمية اقتصادية سريعة من خالل، ضمن مجموعة 

أخرى من األمور، تخصيص املدخرات املحلية 

بشكل فعال في األنشطة االقتصادية املنتجة. وقد 

نال هذا الدور بالفعل نصيبا كبيرا من االهتمام من 

االقتصادي، وفي األدبيات حيث تأثيراته على النمو 

حصل إجماع قوي على أن الوسطاء املاليين الذين 

يعملون بشكل جيد لهم تأثير كبير على النمو 

 االقتصادي.

ومن املؤشرات الشائع استخدامها لتحديد درجة 

التعميق املالي هي نسبة النقود بمعناها الواسع إلى 

الناتج املحلي اإلجمالي. ويرتبط تسجيل معدالت 

 تنمية القطاع املالي :12.3الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي.  تغطية 

بلدا  86من الدول املتقدمة، و 15بلدا من دول املنظمة و 51البيانات: 

 ناميا غير عضو في املنظمة.

 النقود بمعناها الواسع )% من الناتج املحلي اإلجمالي(

تنمية القطاع املالي، دول املنظمة األولى  :13.3الشكل 

(2019) 

املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي.  

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي  51تغطية البيانات: من أصل 

 .2017تتوفر حولها البيانات بعد عام 
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، فقد سجل متوسط حجم 12.3الية بصفة عامة بسيولة مالية وتعمق مالي كبيرين. وكما هو مبين في الشكل ع

مقارنة  2019% عام 63.9النقود بمعناها الواسع إلى الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي نسبة 

% في املتوسط العاملي. وعلى ما يبدو، فإن 127% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 135بما يقارب 

القطاع املالي في الدول األعضاء ما يزال متخلفا في مجال توفير السيولة الكافية وفرص أفضل لالستثمار في 

 االقتصاد بتكلفة أقل.

ر فيه وتتفاوت درجة اإلنماء املالي بشكل كبير بين الدول األعضاء في املنظمة، بحيث أنه في الوقت الذي تتوف

بعض هذه الدول على أنظمة مالية نسبيا أكثر تقدما بما في ذلك الخدمات املصرفية والتأمينات وغيرها من 

املؤسسات املالية، إضافة إلى نظم رقابية وإشرافية مالية فعالة، تعرف الكثير من الدول األخرى تأخرا في مراحل 

 بيرا لتحسين النظم املالية في دول املنظمة.تطورها املالي، وهذا بدوره يوفر مجاال ك

أخذا بعين االعتبار الطرح املقبول على نطاق واسع والقائل بأن التعميق املالي يحمل في طياته مزايا تنعكس 

بإيجاب على استقرار االقتصاد، ولو بتحفظ، يبدو أن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ال تنعم بهذه 

هناك بعض الدول التي يمكن استثناؤها من هذا الحرمان مثل لبنان وليبيا وماليزيا حيث يفوق  املزايا. مع ذلك،

العمق املالي متوسط مستوى البلدان املتقدمة، قياسا بحجم النقود بمعناها الواسع إلى الناتج املحلي اإلجمالي. 

ذي يشمل جميع النقود بمعناها الضيق ففي لبنان على سبيل املثال، بلغ إجمالي حجم النقود بمعناها الواسع ال

%(، كما هو موضح في الشكل 260.1والودائع، من بين أمور أخرى، أكثر من ضعف حجم الناتج املحلي اإلجمالي )

. أما في ليبيا وماليزيا واملغرب واألردن والكويت فقد فاق الحجم النسبي للنقد بمعناه الواسع إلى الناتج املحلي 13.3

 %.100 اإلجمالي عتبة

وحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن من شأن التعميق املالي، من خالل زيادة حجم املعامالت 

املالية، أن يعزز من قدرة النظام املالي في بلد معين على التدخل في تدفقات رؤوس األموال دون حصول تقلبات 

أن األسواق املالية األكثر عمقا قادرة على خلق  (. ومعلومIMF, 2011كبيرة في أسعار األصول وأسعار الصرف )

مصادر بديلة للتمويل في السوق املالي املحلي في فترات التوتر الدولي، واضعة الحد لآلثار السلبية غير املباشرة، 

 كما اتضح في األزمة املالية العاملية األخيرة.

ها أيضا استقطاب تدفقات رأس املال املتقلبة، ما يزيد غير أن األدلة تشير إلى أن األسواق املالية األكثر عمقا يمكن

من تعقيد عملية تدبير االقتصاد الكلي في اقتصاد البالد. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للتعميق املالي أن يحدث 

 بسرعة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى ازدهار االئتمان وكساد كنتيجة لذلك. وعلى املستوى املنهجي، إذا ما تم تدبير كل

هذه العوامل على الوجه السليم، فإنه يمكن الحد من الحاجة إلى تكديس األصول األجنبية، وعلى املستوى 

 العاملي، تعزيز التكيف العاملي.

  :منذ عام 64.7ازدادت أرصدة الدين الخارجي لدول منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة  الدْين الخارجي %

 .2018% من إجمالي الديون في عام 84كثر من ، بينما بلغت الديون طويلة األجل أ2010
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، 2018أظهر إجمالي الدين الخارجي لدول منظمة التعاون اإلسالمي توجها تصاعديا خالل العقد األخير. ففي عام 

تريليون دوالر. وما  1.68% مقارنة بالعام الذي قبله وسجل 3.9نما إجمالي الدين الخارجي لدول املنظمة بنسة 

 مع دولة  21تزال 
ً
عضوا في املنظمة مصنفة ضمن الدول الفقيرة املثقلة بالديون من قبل البنك الدولي. وتماشيا

)يسار( حجم الديون اإلجمالية لدول املنظمة  14.3الزيادة في حجم الديون باألرقام املطلقة، يوضح الشكل 

. وخالل 2010% منذ عام 64.7ة وتوزيعها على مر السنين، إذ زادت أرصدة الدين الخارجي لدول املنظمة بنسب

% ليصل 81الفترة نفسها، ارتفع الدين الخارجي للدول النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 

 .2018تريليون دوالر أمريكي في عام  6.13إلى 

البلدان من حيث هيكل االستحقاق للدين الخارجي، ال يزال نصيب الديون قصيرة األجل منخفضا مقارنة ب

، 2018النامية غير األعضاء في املنظمة، ازداد نصيبها في بلدان هذه األخيرة مع مرور الوقت. واعتبارا من عام 

% من إجمالي 30.9% من إجمالي الدين الخارجي لدول املنظمة، في حين كانت 15.2بلغت الديون قصيرة األجل 

 قصير 
ً
 ، يمين(.14.3ة األجل )شكل الديون للدول النامية غير األعضاء فيها ديونا

على مستوى كل دولة على حدة، ظلت تركيا الدولة العضو األكثر مديونية في منظمة التعاون اإلسالمي في عام 

% من إجمالي الدين الخارجي لدول منظمة 26.5مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل  445حيث بلغت ديونها  2018

مليار  157مليار دوالر( وكازاخستان ) 380يانات. وتلت تركيا كل من إندونيسيا )التعاون اإلسالمي التي تتوفر عنها ب

 الدول األعضاء في المنظمة 

البلدان النامية غير 

 ظمةاألعضاء في المن

 (2018) أرصدة الدْين الخارجي :14.3الشكل 

 44بلدا من دول املنظمة؛ ]يمين[  44. تغطية البيانات: ]يسار [ 2020املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يوليوز 
 بلدا ناميا غير عضو في املنظمة. 77بلدا من دول املنظمة و 

حصة الديون قصيرة األجل في أرصدة الديون  (2018-2010ول املنظمة )أرصدة الدْين الخارجي لد

 (2018الخارجية )
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% من إجمالي 49مليار دوالر(. تشكل تركيا وإندونيسيا مجتمعتين  91مليار دوالر( ثم باكستان ) 99دوالر( ومصر )

 ، يسار(.15.3الديون الخارجية لدول املنظمة )

ي للبلد، فإنه قد يكون ضربا من التضليل النظر للحجم املطلق لرصيد ومع ذلك، ونظرا لحجم الناتج االقتصاد

الدين. وفي هذا الصدد، تعتبر نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي وسيلة لتوفير صورة أكثر دقة عن مديونية 

من البالد، ما يسمح بتكييفها مع حجم الدخل القومي اإلجمالي. ومن حيث الحجم النسبي للديون الخارجية 

% إلى الدخل 157.6بنسبة  2018إجمالي الدخل القومي اإلجمالي، كانت دجيبوتي أكثر دول املنظمة مديونية سنة 

%(، 105.7%(، وكازاخستان )107.6%(، وموزمبيك )145.1، يمين(، وتلتها لبنان )15.3القومي اإلجمالي )الشكل 

 %(.103وقيرغيزستان )

العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي حزم تحفيز اقتصادي كبيرة ، تبنت 19-في ظل مواجهة جائحة كوفيد

للحد من آثار الوباء وحماية الشركات واألسر املتضررة. وتواجه بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي قيودا كبيرة 

لية في في تنفيذ حزم تحفيزية فعالة بسبب خسائر اإليرادات وانخفاض احتياطياتها.  فقد أدت االضطرابات املا

األسواق املالية العاملية بالفعل إلى هروب رؤوس األموال، وكان ذلك عكس التدفقات االستثمارية، وتخفيض 

قيمة العملة. وإلى جانب الخسائر الكبيرة في اإليرادات، تصبح خدمة الديون صعبة خاصة بالنسبة للحكومات، 

تيجة لذلك، من املتوقع أن يزداد إجمالي الديون مع احتمال أكبر لإلفالس وزيادة اإلخفاقات االقتصادية. ون

الخارجية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول منظمة التعاون اإلسالمي بسبب اإلنفاق 

 العام الضخم للتصدي للوباء.

 

 (2018دول املنظمة األولى املثقلة بالديون ) :15.3الشكل 

 بلدا عضوا في املنظمة. 44. تغطية البيانات: 2020املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يوليوز 

 أرصدة الدْين الخارجي دْين كنسبة مئوية من إجمالي الدخل القوميرصيد ال
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 :عند حوالي  االحتياطات 
ً
تريليون دوالر  1.6ظل إجمالي احتياطيات دول منظمة التعاون اإلسالمي مستقرا

 .2016أمريكي منذ عام 

وللحماية من الصدمات الخارجية الفجائية، غالبا ما يتم اللجوء لالحتياطات باعتبارها وسيلة ناجعة في تحقيق 

إلى  2015تريليون دوالر عام  11.7ذلك. وقد ازداد إجمالي االحتياطيات النقدية العاملية  بما في ذلك الذهب من 

تريليون  7.6تريليون دوالر من هذا املبلغ للدول املتقدمة في حين تعود  5.5. و تعود 2019والر في تريليون د 13.1

(.وقد اتبعت االحتياطيات اإلجمالية لدول منظمة التعاون اإلسالمي 16.3دوالر املتبقية للدول النامية )الشكل 

 للمجموع العاملي، الذي انخفض خالل الفترة ما بين
ً
 مماثال

ً
 1.57تريليون دوالر إلى  1.94من  2016و  2013 اتجاها

. وارتفعت 2018و  2017تريليون دوالر أمريكي خالل عامي  1.58تريليون دوالر. ومع ذلك، فقد ظلت مستقرة عند 

. و مع ذلك، فإن حصة هذه الدول من االحتياطات العاملية قد 2019تريليون دوالر أمريكي في عام  1.63قليال إلى 

  .2019% عام 12.4إلى  2013% املسجلة عام 15.3كل مستمر من نسبة تراجعت بش

% من إجمالي االحتياطات العاملية. ويمكن تفسير 58.1، استأثرت الدول النامية بحصة 2019واعتبارا من 

ئض الحصة املتزايدة للبلدان النامية في االحتياطيات العاملية إلى حد كبير بتدفقات التجارة املتزايدة والفوا

التجارية الناتجة عن بعض االقتصادات الناشئة مثل الصين وغيرها من البلدان الصناعية الحديثة في آسيا، 

وكذلك البلدان املصدرة للنفط في الشرق األوسط. كما لعبت املحاوالت اإلصالحية في املجال املالي في بعض 

الدول العشر األولى في املنظمة حسب  :17.3الشكل 

 (2019إجمالي احتياطات الواردات باألشهر )

املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك 

دولة عضو في  38. تغطية البيانات: 2020الدولي، يوليوز 

مة التعاون اإلسالمي تتوفر حولها البيانات بعد عام منظ

2018 

االحتياطات، بما في ذلك الذهب )بليار دوالر  :16.3الشكل 

 أمريكي(

املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي. تغطية 

بلدا ناميا  91بلدا متقدما، و  37بلدا من دول املنظمة، و  44البيانات: 

 ضو في املنظمة.غير ع
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 في البلدان النامية )خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن في الحساب
ً
ات الجارية( لتحسين وضع احتياطيها دورا

ذلك. ويبدو أن تحرير حساب رأس املال في بعض الدول النامية قد أسفر عن الحاجة إلى تكديس االحتياطات 

 كضمان ضد التقلبات املالية بما في ذلك التوقف املفاجئ لتدفق رأس املال أو انتكاسته.

عشر األولى في منظمة التعاون اإلسالمي حسب حجم االحتياطات الدول ال 17.3ومن جهة أخرى، يظهر الشكل 

. فقد تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول باحتياطي 2019-2018ألشهر من الواردات خالل الفترة املمتدة بين عامي 

ة شهرا. وباإلضاف 28.1شهرا من الواردات، في حين تلتها اململكة العربية السعودية باحتياطي يعادل  50.6يعادل 

شهرا من  12إلى لبنان وأفغانستان والعراق وأوزباكستان، فاقت احتياطيات ستة دول من املنظمة أكثر من 

 وارداتها.

 :ازدادت املساعدة اإلنمائية الرسمية وتدفقات التحويالت  املساعدة اإلنمائية الرسمية والتحويالت

 الشخصية إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي خالل العام املاض ي.

ما تزال املساعدة اإلنمائية الرسمية مصدرا مهما من مصادر التمويل للعديد من الدول النامية، بما في ذلك 

، بلغ صافي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية العاملية 2018بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي. ففي عام 

، يسار(. ومع ذلك، ال تظهر اإلحصاءات 18.3شكل )ال 2015مليار دوالر عام  146.7مليار دوالر مقارنة مع  165.8

% من تدفقات املساعدة 66أين تدفقت كل هذه األموال، حيث تشير البيانات إلى أن كل دولة على حدة تمثل 

 110.5% من هذه األخيرة غير مبررة. ومن أصل 33اإلنمائية الرسمية العاملية. وبناء على ذلك، بقيت أكثر من 

 املساعدة اإلنمائية الرسمية، الواردة، مليار دوالر :18.3الشكل 

بلدا ناميا غير  97بلدا من دول املنظمة و  50. تغطية البيانات: 2020املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يوليوز 

% من اإلحصاءات العاملية على املستوى القطري. )*( العضوية في منظمة التعاون 28 عضو في املنظمة. مالحظة: ال يتم اإلبالغ عن حوالي

 اإلسالمي هي معلقة حاليا.

 دول املنظمة األولى التوزيع حسب املناطق
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% منها 57.7ي من تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية، التي تتوفر بيانات قطرية حولها، تدفق مليار دوالر أمريك

 .2006. وهو أيضا أعلى حصة تمت مالحظتها منذ عام 2018إلى دول منظمة املتعاون اإلسالمي في عام 

ملساعدة اإلنمائية % من إجمالي تدفقات ا44.1، استأثرت الدول األعضاء الخمس األولى بنسبة 2018ففي عام 

، يمين(. 18.3% منها )الشكل 61.5الرسمية في اتجاه دول املنظمة، بينما نالت الدول األعضاء العشر األولى 

% من مجموع املنظمة، تلتها كل 15.7مليار دوالر وبنسبة  10.0واحتلت سوريا املرتبة األولى بإجمالي تدفقات بلغ 

%( ثم 5.2مليار دوالر،  3.3%( ونيجيريا )5.9مليار دوالر،  3.8أفغانستان )%( و 12.5مليار دوالر،  8.0من اليمن )

 %(.4.8مليارد والر،  3.0بنغالديش )

أن تدفقات  19.3يوضح الشكل 

الحواالت الشخصية إلى الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

مليار دوالر في  142.6قد ارتفعت من 

في  مليار دوالر 163.3إلى  2014عام 

. وارتفعت حصة هذه 2019عام 

الدول من إجمالي تدفقات التحويالت 

% املسجلة 24.8العاملية من نسبة 

. 2019% عام 25.2إلى  2018عام 

فقد واصلت تدفقات التحويالت إلى 

الدول النامية غير األعضاء في 

املنظمة تحسنها خالل نفس الفترة 

مليار دوالر  292بحيث ارتفعت من 

مليار  360إلى  2014 املسجلة عام

 .2019دوالر سنة 

إلى دول منظمة التعاون  واردةوعلى مستوى البلد الواحد، لوحظ على أن جزءا مهما من تدفقات التحويالت ال

. وعلى قائمة الدول األكثر استقباال 2019في عدد قليل من الدول األعضاء فقط في  منحصرااإلسالمي كان 

، 20.3مليار دوالر كتدفقات )الشكل  26.8احتلت مصر املرتبة األولى بمعدل للتحويالت في منطقة املنظمة، 

مليار دوالر( ثم  11.7)يا مليار دوالر( وإندونيس 22.3مليار دوالر( وباكستان ) 23.8يسار(، وتلتها كل من نيجيريا )

فقات التحويالت إلى % من إجمالي تد63.1مليار دوالر(. وقد مثلت هذه الدول الخمس مجتمعة  18.4بنغالديش )

 % من إجمالي التدفقات.82.1دول املنظمة، في حين استأثرت الدول العشرة األولى على 

 التحويالت الشخصية، مليار دوالر :19.3الشكل 

. تغطية 2020املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يوليوز 

 بلدا ناميا غير عضو في املنظمة. 92بلدا متقدما، و  35بلدا من دول املنظمة، و  49البيانات: 



 التجارة واملال الفصل الثالث:
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من أجل تقييم األهمية النسبية لتدفقات التحويالت على مستوى كل بلد على حدة، سيكون نصيب التحويالت 

. وكما هو 
ً
 جيدا

ً
)يمين(، بلغت تدفقات  20.3مبين في الشكل الواردة في إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي مؤشرا

%( 28.5، تلتها قيرغيزستان )2019% من إجمالي الناتج املحلي لطاجيكستان في عام 28.6التحويالت الشخصية 

 %(.14.8%( وأوزبكستان )15.6%( وغامبيا )17.0وفلسطين )

 

 

 (، الواردة، مليار دوالر أمريكي2019التحويالت الشخصية ) :20.3الشكل 

 بلدا عضوا في املنظمة. 49. تغطية البيانات: 2020املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، يوليوز 

 كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي مليار دوالر بالسعر الجاري 



 آخر التطورات االقتصادية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الجزء الثاني:

 

 

 

 

 

 ظل في والتكامل التجارة مستوى  لىع التحديات :الجزء الثالث

 اليقين عدم أوجه عدتصا
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توضح األدبيات االقتصادية وجود عالقة قوية بين كل من التجارة والتكامل االقتصادي والنمو. فإن ترسيخ 

سّهل حركة السلع والخدمات قد التكامل االقتصادي بين الدول مع دعم التقدم في مجالي التكنولوجيا والنقل 

مل االقتصادي البلدان على التخصص في واألموال واألشخاص عبر الحدود. كما ساعد املستوى الكبير من التكا

املنتجات واملكونات التي تتمتع فيها بميزة نسبية أكبر، مما أدى إلى تحسين اإلنتاجية والدخل في جميع أنحاء 

( 2017العالم. ويؤكد تقرير مشترك صادر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العاملية )

ث أدى تحرير التجارة وانفتاحها إلى إنتاجية أعلى ومنافسة أكبر وأسعار أقل ومستويات النتائج األكاديمية حي

 معيشة أحسن.

، عادت النزعة الحمائية للظهور على أجندة السياسة 2018وعلى مدى السنوات األخيرة، وخاصة بعد عام 

ناك نوعان من الشواغل االقتصادية الدولية كاستجابة ملختلف املخاوف التي أثارها صناع السياسات. فه

 ,Duetsche Bundesbankالرئيسية: اضطرابات العمالة الناجمة عن العوملة وما يسمى باالختالالت العاملية )

(. ويفسر بعض السياسيين أوضاع الفائض والعجز بالغة الشدة على أنها عالمة على التوزيع غير املتكافئ 2017

مما أدى إلى النداءات امللحة  إلى زيادة الحواجز أمام الواردات من البلدان  ملزايا النظام التجاري العاملي االراهن.

 األخرى في محاولة "إلعادة التوازن" القائم على مستوى التفاوت في التجارة.

ويقدم هذا الفصل تحليال للمواقف الحمائية املتزايدة تجاه تدفقات التجارة الدولية من خالل النظر في العوامل 

إلى مثل هذه التحوالت في السياسة العامة. كما يوضح الفصل بالتفصيل اآلثار املحتملة للنزعة  التي تؤدي

وكيف تؤثر هذه  19-الحمائية املتزايدة. وأخيرا، يناقش الفصل تصاعد الحواجز التجارية بسبب جائحة كوفيد

 التدابير على قدرات استجابة البلدان لتفش ي املرض.

 عة الحمائية في االقتصاد العامليالتهديد الذي تشكله النز  4.1

لى مدى العقود العديدة املاضية، انخفضت التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية بشكل كبير ع

حيث سيطر التفكير االقتصادي الليبرالي بشكل متزايد على صنع السياسات االقتصادية. وكما هو مبين في 

، مما يعكس 2017% في 2.6إلى  1994% في 8.6التعريفة املطبق عامليا من ، انخفض متوسط معدل 1.4الشكل 

(. ومع ذلك، شهدت السنوات األخيرة 1.4املستوى الكبير للتكامل االقتصادي والترابط بين االقتصادات )الشكل 

 بدوافع أحادية الطرف.ا يدا على املزيد من الحمائية محفز إقباال متزا

( حماية الصناعات 1تلفة للنزعة الحمائية. وتشمل الحجج الرئيسية لهذه األخيرة )ففي العادة، هناك دوافع مخ

( ردع املنافسة غير 3( حماية القطاعات والصناعات االستراتيجية، )2الناشئة وكذلك الصناعات املتدهورة، )

تها هذه ( حماية الصناعات إلنقاذ الوظائف التي أوجد4العادلة مثل التخلص من الشركات األجنبية، )

( دوافع سياسية أخرى. ويبدو أن الدافع وراء اإلجراءات 6( الحد من الضرر الذي يلحق بالبيئة و )5الصناعات، )



 تصاعد النزعة الحمائية وانعكاساتها على مجال التجارة :الفصل الرابع

 

 2020 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك
 أوجه عدم اليقينالتحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد 

83 

التجارية الحالية هو االختالالت التجارية 

الثنائية. بحيث يتم اتخاذ اإلجراءات من 

هذه االختالالت. وعلى جانب واحد لحل 

الرغم من أن هذه التدابير لها تأثيرات مهمة 

على التدفقات التجارية والنمو، فإن 

التدابير التهديد الحقيقي الذي تشكله هذه 

الحمائية يأتي من طبيعتها األحادية الطرف، 

وليس من آثارها الكمية. وفي بيئة السياسة 

االقتصادية هذه، سوف تتالش ى مزايا 

 العوملة مع انهيار تعددية األطراف.

وقد بدأ ظهور العالمات األولية للتدابير 

عندما قررت الواليات  2017الحمائية عام 

دولة في املحيط  12، وهي معاهدة للتجارة الحرة أبرمت بين (TPP)اكة املحيط الهادئ النسحاب من شر املتحدة ا

(. TTIPالهادئ، ووقف املفاوضات التجارية مع االتحاد األوروبي بشأن شراكة التجارة واالستثمار عبر األطلس ي )

ات التجارية امللموسة في ، بدأت اإلدارة األمريكية في تقديم سلسلة من اإلجراء2018ومع ذلك، في أوائل عام 

محاولة إلعادة التوازن إلى تجارتها مع الصين وبعض الدول األخرى. وأفضت هذه اإلجراءات إلى معاملة باملثل 

بشكل فوري من قبل الدول املتضررة، بما في ذلك االتحاد األوروبي وكندا واملكسيك وروسيا والهند وتركيا 

(Viani, 2019كما أدت جوالت خفض تص .) عيد الحرب التجارية  وإعادة تصعيدها، خاصة بين الواليات املتحدة

 والصين، إلى زيادة حالة عدم اليقين االقتصادي العاملي بشكل كبير.

تكاليفها الخاصة. فقد رفعت التعريفات الجمركية التي تم إدخالها عامي جارية الجديدة السياسات الت لدى

مليار دوالر،  50املحليين، مما أفض ى إلى خسائر في الرفاه االجتماعي بنحو األسعار على املستهلكين  2019و  2018

(. وجنى العديد من املنتجين واملستهلكين األمريكيين 2020aوفقا ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي )

خاوف بشأن االختالالت أدى تزايد املو مكاسب بمليارات الدوالرات من العالقة املعقدة التي طوروها مع الصين. 

التجارية وتأثيرات العمالة في التصنيع وفقدان القدرة التنافسية في الصناعات القائمة على املعرفة إلى إشعال 

 املوقف الحمائي.

قبل اإلجراءات الحمائية، كان متوسط معدالت التعريفة الجمركية بين الواليات املتحدة والصين عند مستويات 

ه كان أقل بكثير بالنسبة لواردات السلع من الصين إلى الواليات املتحدة. وبعد سلسلة من منخفضة نسبيا، لكن

%. 20التعريفات املطبقة ضمن مفهوم املعاملة باملثل على بعض السلع والقطاعات، تجاوز متوسط املعدالت 

الصين مرتفعا بالغا  ، ظل متوسط التعريفات الجمركية األمريكية على الواردات من2020واعتبارا من فبراير 

، ويؤثر على ما يقرب من ثلثي السلع القادمة 2018%، وهو معدل أعلى بست مرات من نظيره املسجل عام 19.3

. وال يزال متوسط الرسوم الجمركية الصينية على الواردات من الواليات املتحدة (Bown, 2020aمن الصين )
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 .2020املصدر: مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، أغسطس 
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 Bekkers and% )25تفع هذه املعدالت لتتعدى مستوى (. وقد تر 2.4% )الشكل 20.3مرتفعا أيضا بمتوسط 

Schroeter, 2020.) 

تدفقات  ألقى بظالله الثقيلة علىومن ثم، فقد أثار اعتماد التدابير الحمائية مخاوف من اندالع حرب تجارية و 

التجارة وقرارات االستثمار بسبب تدهور اتجاهات السوق واإلقبال العاملي على املخاطرة. كما أصبحت سالسل 

التوريد العاملية معرضة للخطر بسبب تزايد مخاطر نشوب الحروب التجارية. ودفعت حالة عدم اليقين املتعلقة 

تماد نهج االنتظار والترقب قبل الحكم على الحاجة إلى إعادة بالتجارة الشركات إلى تأجيل قراراتها االستثمارية واع

 دفع هذا بدوره العديد من املثقفين إلى التساؤل عن نهاية العوملة.كما تنظيم محتمل لسالسل التوريد. 

رة . وتزايدت حصة التجا2008في الواقع، توقف االنتشار السريع للعوملة بعد األزمة املالية التي شهدها العالم عام 

. 2008% في 60.8إلى  1970% في 27.3في إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي، كمقياس لالنفتاح، منذ السبعينيات من 

 التجارة حجم نما بحيث(. 3.4 الشكل) تقريبا املستويات نفس عندومنذ ذلك الحين، ظلت الحصة في املتوسط 

 املسجل% 7.6 البالغ النمو متوسط من بكثير أبطأ نسبة يمثل ما وهو ،2018 و 2009 بين ما% 3.5 بمتوسط

 .2008 لعام املالية األزمة قبل

وبسبب انخفاض التدفقات التجارية وحالة عدم اليقين املتزايدة في االقتصاد العاملي، انخفضت التدفقات 

انخفضت تدفقات االستثمارية عبر الحدود أيضا. وعلى غرار  ما تم مناقشته جزئيا في الفصل األول والثالث، 

تريليون دوالر أمريكي  1.5إلى  2005تريليون دوالر أمريكي عام  2االستثمار األجنبي املباشر العاملية من أكثر من 

بسبب  2020.  ووفقا لألونكتاد، من املتوقع أن تنخفض أيضا إلى أقل من تريليون دوالر أمريكي عام 2019عام 

 معدالت التعريفات الثنائية بين الواليات املتحدة والصين :2.4الشكل 

 .Bown (2020a)املصدر: 
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الجائحة. كما انخفضت تدفقات 

البلدان النامية بشكل  الحافظة املالية إلى

حاد خالل الفترة املاضية.  ويمكن اعتبار 

بكثير لكل من االستثمار املستوى املتدني 

األجنبي املباشر والحافظة في الوقت 

الحاضر إشارة حاسمة لتقسيم أسواق 

 (.Herrero, 2019رأس املال العاملية )

وفي حين يجادل البعض بأن هذه عالمة 

محتملة للعوملة  تفكيكتشير إلى عملية 

وظهور النزعة االنفرادية، فمن املهم 

إدراك أن هذه الفترة تتميز بانخفاض 

مستوى الطلب الكلي ونمو اقتصادي 

أبطأ. وعندما يكون النمو االقتصادي 

لكن العكس صحيح أيضا: فعندما يكون النمو االقتصادي ضعيفا، و قويا، يميل نمو التجارة إلى أن يكون أقوى. 

التجارة أضعف. ومع ذلك، قد يكون انخفاض النمو االقتصادي نتيجة النخفاض التجارة عبر الحدود  يكون نمو

 وزيادة النزعة الحمائية كذلك.

لذلك، نحن اآلن نتموضع على معدل نمو صفري في التجارة، والذي يفسر بشكل أساس ي من خالل انخفاض 

الطلبات وكذلك السياسات الحمائية التي تنطوي على الحرب التجارية بين الواليات املتحدة والصين وعدد من 

وعالوة على ذلك، فإن ابان وكوريا. الواليات املتحدة مع أوروبا وأيضا بين اليموجات النزعة الحمائية األخرى، مثل 

مصير بعض االتفاقيات التجارية 

املقترحة سابقا، والتي كان من شأنها 

مثل  -أن تقلل الحواجز التجارية 

تلك املبرمة بين االتحاد األوروبي 

والكتلة التجارية ألمريكا الجنوبية 

 مجهوال. أصبح اآلن  -ميركوسور 

تسيطر حالة عدم اليقين ليس و 

فقط على االتفاقيات التجارية 

ولكن أيضا على األنشطة 

وبسبب   االقتصادية العاملية.

تصاعد التوترات التجارية وجائحة 

، وصلت حالة عدم 19-كوفيد
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االنفتاح التجاري )إجمالي التجارة كنسبة مئوية من  :3.4الشكل 
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 .2020املصدر: مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، أغسطس 
ت 

سا
سيا

ل 
حو

ت
كا
ري
أم

 
ية ر

جا
الت

 

يد
وف

ر ك
أثي
ت

-
19 

مؤشر عدم اليقين على مستوى السياسة االقتصادية  :4.4الشكل 
 العاملية، شهريا

 .2020سطس غ، أPolicyuncertainty.comاملصدر: 
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(. ووفقا ملؤشر 4.4خالل العقدين املاضيين على األقل )الشكل  ادي العاملي إلى أعلى مستوياتها،اليقين االقتص

(، كانت حالة عدم اليقين بشأن 2016عدم اليقين في السياسة االقتصادية العاملية الذي طوره بايكر وآخرون )

السياسة االقتصادية العاملية تتزايد فعليا بسبب التحول الذي شهدته السياسة التجارية للواليات املتحدة، لكن 

( إلى وجود 2019aالبحث الذي أجراه كونستانتينيسكو وآخرون )هذا تفاقم بعد تفش ي فيروس كورونا. ويشير 

 عالقة سلبية بين نمو التجارة العاملية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.

إلى التعريفات الجمركية  باإلضافة

املفروضة على الواردات، فإن 

استخدام التدابير التنظيمية 

والحواجز غير الجمركية )مثل 

دعم الصادرات، والقيود 

املفروضة على الترخيص، والبنود 

التشريعية على املستوى املحلي في 

املشتريات العامة( آخذ في االزدياد 

، مما أدى إلى 2018أيضا منذ عام 

ادة عامة في اختالالت التجارة. زي

ووفقا لبيانات مستقاة من قاعدة 

 Globalبيانات غلوبال تريد أليرت )

Trade Alert التي تشمل تدابير )

 2012التجارة التقليدية وغير التقليدية، فقد ارتفع عدد اإلجراءات التمييزية الجديدة بشكل مطرد منذ عام 

 2018( بعد عام GTAالرغم من أن البيانات التي قدمتها قاعدة بيانات ) . وعلى2018ووصل إلى أعلى مستوى عام 

 .2020و  2019غير مكتملة بعد، فمن الواضح أن عدد القيود التجارية الجديدة قد ارتفع ارتفاعا حادا عامي 

قدة، من إن مثل هذه التدابير التجارية تزيد من تكاليف التجارة، وفي ظل وجود سالسل توريد إنتاج عاملية مع

شأن تأثير التكلفة أن يشتد بصورة حادة. فاملدخالت الوسيطة تتكبد تكاليف التعريفة في كل مرة يتم شحنها إلى 

بلد آخر ملواصلة التجهيز. وعندما تصل السلع املكتملة إلى املستهلك النهائي، يكون السعر النهائي للمنتج قد ارتفع 

إلنتاج املرتفعة التي تسببها التعريفات الجمركية على السلع (. وتكون تكاليف اECB, 2019بشكل ملحوظ )

الوسيطة نتيجة ملختلف مراحل سالسل القيمة، مما يؤثر سلبا على الطلب واإلنتاج واالستثمار في جميع املراحل. 

م ( أن من شأن الزيادات املحتملة في الحواجز العاملية أما2017ويقدر كل من كوتلينا ديميتروفا والكاتوس )

أكثر مما حدث خالل  -% 9معدالت التعريفة املقيدة أن تترجم إلى انخفاض سنوي في التجارة العاملية بنسبة 

 .2009-2008األزمة املالية العاملية في فترة 

كما أنه من شأن التدابير الحمائية أن تنتشر وتحافظ على استمراريتها بشكل كبير خالل الفترة القادمة. ووفقا 

من مديري الصناديق  200أجراه بنك أمريكا ميريل لينش بمشاركة ما يقرب من  مسح عاملي ملديري الصناديقآلخر 

عدد التدخالت الجديدة املنفذة على مستوى التجارة لكل سنة  :5.4الشكل 
 2009منذ 

 .2020سطس غأ ،Policyuncertainty.comاملصدر: 
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% من املستثمرين الذين شملهم املسح أن الحرب 43عالم، يعتقد املؤسسية واملشتركة وصناديق التحوط حول ال

التجارية بين الواليات املتحدة والصين هي "الوضع الطبيعي الجديد". ومع انتشار السياسات الحمائية على نطاق 

 واسع في مواجهة الجائحة، يتم اآلن أيضا إدخال تدابير تجارية لدعم قدرات االستجابة املتعلقة بالصحة في

 البلدان.

سيتم تحديد التأثير الكلي القائم على النشاط االقتصادي من خالل عدد من العوامل بما في ذلك ما إذا كانت و 

التوترات التجارية تتصاعد وتتحول إلى حرب تجارية كبيرة أو تنخفض وتظل محصورة في عدد صغير من البلدان 

اإلنتاجية والنمو. فاإلنتاجية ستنخفض نتيجة انخفاض  واملنتجات. كما أن النخفاض التجارة آثار وعواقب على

قابيلية الدخول في املنافسة واالبتكار العامليين، واالستغالل املحدود للمزايا النسبية، وانخفاض فرص االستفادة 

من وفورات الحجم. وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على إمكانات النمو االقتصادي العاملي. وفي دراسة أجراها صندوق 

( أن لدى الزيادة في معدالت التعريفة عواقب سلبية على 2019النقد الدولي، كشف فورسيري وآخرون )

االقتصاد الكلي والتوزيع املحلي، مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج واإلنتاجية على املدى املتوسط، فضال عن زيادة 

ي امليزان التجاري بعد ارتفاع التعريفات، حجم البطالة وعدم املساواة. وفي املقابل، لم يكشفوا عن أي تحسن ف

 كما توقع بعض السياسيين املؤيدين للنزعة الحمائية.

اآلثار املترتبة على النزعة الحمائية على مستوى التجارة بالنسبة لدول منظمة  4.2

 التعاون اإلسالمي

التي تنفذها االقتصادات قد تتأثر دول منظمة التعاون اإلسالمي بشكل مفرط وغير متكافئ بالسياسات الحمائية 

الكبرى. والواقع أن السياسات القائمة تشير بالفعل إلى موقف غير موات في التعامل مع بلدان منظمة التعاون 

ألف إجراء تجاري في جميع أنحاء العالم على أساس  323.2، تم تنفيذ 2018-2009اإلسالمي. فخالل الفترة 

% من قبل الدول 48ل منظمة التعاون اإلسالمي، في حين تم تنفيذ % فقط منها من قبل دو 12ثنائي، تم تنفيذ 

(. وعلى الرغم من القوة االقتصادية 6.4% من قبل الدول النامية غير األعضاء في املنظمة )الشكل 40املتقدمة و 

ل تبني سياسات الكبرى التي تتمتع بها البلدان املتقدمة، من الالفت للنظر أنها تميل إلى أن تصبح أكثر ثراء من خال

 "إفقار الجار".

فيما يتعلق بمجموعات الدول التي تتأثر بالتدابير التجارية، تعاني دول منظمة التعاون اإلسالمي بشكل فردي و 

. وفي 2018-2009% من جميع تدابير السياسة التجارية الجديدة التي تم تنفيذها خالل الفترة 19من تأثير 

% من الدول النامية غير األعضاء 38لسياسة الجديدة على الدول املتقدمة و % من إجراءات ا43املقابل، أثرت 

في منظمة التعاون اإلسالمي. ومن الواضح أن تدابير السياسة التجارية أثرت على دول املنظمة أكثر من 

 السياسات التي نفذتها. 
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ألف حالة  323.2فمن بين ني بالضرورة قيودا على التجارة. ومع ذلك، فإن السياسات التجارية املطبقة ال تع

%( منها تدخالت تحرر السياسة ذات الصلة على أساس غير 35ألف ) 114التجارة الثنائية، كانت تأثرت فيها 

% من جميع الحاالت كانت ذات طبيعة 60تمييزي )أي الدولة األولى بالرعاية( أو تحسن شفافيتها. وأكثر من 

 (.1.4تمييزية ضد املصالح التجارية األجنبية )الجدول 

 بلدان املنظمة

 %12؛ 40,345

 البلدان املتقدمة

 ؛ 155,121

48% 

البلدان النامية غير 

 األعضاء في املنظمة

127,734 

40% 

 بلدان املنظمة

 ؛ 61,514
19% 

 البلدان املتقدمة

 ؛ 139,035

43% 

البلدان النامية غير 

 األعضاء في املنظمة

122,651 

38% 

 323,200املجموع = 

9,471 
17,834 

13,040 

30,445 

60,773 

63,904 

21,598 

60,429 

45,707 

9,471 
30,445 

21,598 

17,834 

60,773 

60,429 

13,040 

63,904 

45,707 

 (2018-2009عدد التدابير املنفذة على مستوى التجارة ) :6.4الشكل 

 .2020سطس غت التجارة العاملية التنبيهية، أقاعدة بيانا املصدر:

 السياسات التجارية حسب اتجاه التغيير :1.4الجدول 

 البلدان املتقدمة بلدان املنظمة   
البلدان النامية غير 
 املجموع األعضاء في املنظمة

  IMP AFF IMP AFF IMP AFF 

 194,346 72,002 73,465 88,186 97,351 34,158 23,530 التمييز

 14,724 5,446 4,515 6,450 8,926 2,828 1,283 تمييز مرجح

 114,130 45,203 49,754 44,399 48,844 24,528 15,532 التحرير

 323,200 122,651 127,734 139,035 155,121 61,514 40,345 املجموع

 : الدول املتأثرة.AFF الدول املنفذة؛ :IMP. 2020قاعدة بيانات التجارة العاملية التنبيهية، أعسطس  املصدر:
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% من 55السياسات التي نفذتها دول منظمة التعاون اإلسالمي تمييزية، فإن حوالي % من 58ورغم أن أكثر من 

سياسات التي السياسات التي تؤثر على دول املنظمة كانت ذات طبيعة مماثلة، وعددها اإلجمالي كان أكثر من ال

حريرية أكثر مما ومع ذلك، فقد استفادت دول منظمة التعاون اإلسالمي من السياسات الت%. 50نفذتها بحوالي 

سياسات تقييدية وكذلك  تفعلت الدول غير األعضاء في املنظمة. أما في حالة البلدان املتقدمة، فقد نفذ

. كما لوحظت صورة مماثلة فيما يتعلق بالدول النامية غير األعضاء اتحريرية أكثر من السياسات التي تؤثر عليه

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

األرقام بعض املالحظات العامة بخصوص الهيكل السابق للسياسات التجارية عبر مجموعات تقدم هذه و 

املقارنة الرئيسية. ورغم ذلك، يبقى إثبات الحجم الدقيق لهذه السياسات وتقدير آثارها بصورة واضحة مهمة 

ديرات حول تأثيرات شاقة. وتتوفر األدبيات االقتصادية على مجموعة غنية من الدراسات التي تقدم بعض التق

السياسات التجارية الحمائية. فبناء على النتائج املشتركة لهذه الدراسات، يمكن إبداء املالحظات التالية حول 

 اآلثار املحتملة لهذه السياسات على اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي:

 تقلل الحماية الشديدة من الطلب على السلع والخدمات املستوردة

فات املفروضة على السلع األجنبية تجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين في األسواق املحلية.  ويؤدي إن التعري

ى البحث عن بدائل إما في األسواق عليها، مما يدفع باملستهلكين إل ارتفاع أسعار السلع األجنبية إلى تقليل الطلب

فع الرسوم الجمركية. ففي املراحل األولى من التوترات املحلية أو من األسواق الخارجية األخرى التي لم تتأثر بر 

التجارية بين الواليات املتحدة والصين، كان كبار املصدرين، مثل البرازيل واالتحاد األوروبي وماليزيا واملكسيك 

مليارات دوالر أمريكي من السلع اإلضافية  6من بين املستفيدين الرئيسيين، حيث صدرت البرازيل ما يقرب من 

فرض فيها تعريفات جمركية على السلع األمريكية )
ُ
 ,.Freund et alمقارنة بالعام السابق في فئات املنتجات التي ت

2019.) 

وفي مثل هذه الحاالت، يرجح استفادة االقتصادات األكثر تنوعا من التوترات التجارية الحاصلة بين البلدان 

بيل املثال، استفاد االتحاد األوروبي، بسلة صادراته الكبيرة فعلى س األخرى بسبب تحويل مجرى تدفقات التجارة.

مما أدى  -واملتنوعة، من الرسوم الجمركية املرتفعة املفروضة على التجارة الثنائية بين الواليات املتحدة والصين 

التعاون  في هذا السياق، تعتبر دول منظمةك. ويات املتحدة والصين كنتيجة لذلإلى زيادة الصادرات إلى الوال 

اإلسالمي أقل تنوعا وأقل تنافسية لالستفادة من هذه الفرص. ومع ذلك، هناك أمثلة حيث استفادت بعض دول 

املنظمة من النزاع التجاري بين الواليات املتحدة والصين. فبينما تمكنت الكويت من زيادة صادراتها إلى الصين 

كي، شهدت ماليزيا زيادات كبيرة في الصادرات بسبب بسبب الرسوم الجمركية الصينية على البروبان األمري

 ,.Freund et alصادرات الدوائر اإللكترونية املتكاملة إلى الواليات املتحدة ونفايات النحاس والخردة إلى الصين )

(. وإن من شأن بعض البلدان النامية، بما في ذلك دول منظمة التعاون اإلسالمي، االستفادة على املدى 2019

ير من النزاعات التجارية بين االقتصادات الكبرى. ولكن اآلثار العاملية لتصاعد الرسوم الجمركية ستكون القص

أجج حالة 
ُ
كبيرة على املدى الطويل، مصحوبة بعواقب وخيمة على البلدان النامية. وإذا كانت التوترات التجارية ت

( ُيقدر أن 2018لدان النامية، فإن فروند وآخرون )عدم اليقين العاملية وتؤدي إلى انخفاض االستثمارات في الب

% بالنسبة ألوروبا وآسيا 1.7% بالنسبة لجنوب آسيا و 0.9خسائر الدخل في البلدان النامية قد تتراوح بين 

 الوسطى.



 التحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين :الجزء الثالث

 
 2020 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 التحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين
90 

 تقلل الحماية الشديدة من التعرض للمنافسة وتضعف عملية نقل التكنولوجيا

ا في تعزيز اإلنتاجية في بلد معين. وتعرض الشركات للمنافسة الدولية يجبرها ُيعد االنفتاح على التجارة عامال مهم
على جعل منتجاتها متميزة من خالل مناهج مبتكرة. كما يعزز هذا االستثمار في البحث والتطوير ويسهل تنمية 

ا لى جزء من هذالتكنولوجيا ويزيد اإلنتاجية في الدولة. أما التعرض املنخفض للمنافسة الدولية فهو يقض ي ع
ت األخرى. وإذا لم يكن السوق املحلي منافسا على اتمييز منتجاتها عن املنتجالدافع الذي يحفز الشركات على 

اإلطالق، فإن الشركات العاملة في اقتصاد مغلق إلى حد كبير ستكون لديها حوافز محدودة للغاية لتقديم 
 منتجات جديدة وزيادة إنتاجيتها.

بشكل خاص أن  بالنظر إلى املنافسة املحلية املحدودة في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، من املهمو 
البتكار ودعم تظل دول املنظمة منفتحة على التجارة العاملية لتسهيل نقل التكنولوجيا، وتشجيع الشركات على ا

وتؤكد النتائج التجريبية أن جوالت املعاملة باملثل والتوسع اإلضافي للحواجز التجارية لن  التنويع االقتصادي.
( تأثير 2018فعلى سبيل املثال، يستكشف ديفاراجان وآخرون ) مية.تؤدي إال إلى إلحاق الضرر بالبلدان النا

االستراتيجيات املحتملة التي يمكن 
أن تنفذها البلدان النامية استجابة 
لتدابير الحماية املتصاعدة والحرب 

حتملة بين االقتصادات التجارية امل
ووجدوا أن اإلجراءات  الكبرى.

املتخذة في إطار التعامل باملثل من 
بل البلدان النامية هي االستراتيجية ق

األقل استحسانا في مواجهة 
اإلجراءات الحمائية الجديدة. وال 
ُيفضل اتخاذ أي إجراء على ذلك 
األساس، حيث ُوجد أن الخسائر 
اإلجمالية تقترب من الضعف عندما 
تفرض البلدان النامية تدابير في إطار 
التعامل باملثل. وفي املقابل، فإن 

لتجارة وتحسين التكامل بين تنشيط ا
األقاليم لن يساعدا فقط في تعويض 
اآلثار السلبية ملعدالت التبادل 
التجاري الناتجة عن زيادة الحمائية 
على البلدان النامية، بل وإنهما 
يولدان أيضا فوائد كبيرة جدا. كما 

أبطأت نمو  2013و  2009عامي  ( بأن اإلجراءات الحمائية التي تم تنفيذها بين2015يجادل إيفينت وفريتز )
ومع ذلك، وفقا  الصادرات من أقل البلدان نموا بشكل كبير، مما كلفها ما يعادل حوالي ثلث إجمالي الصادرات.

دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي  28يفة الجمركية املطبقة في التعر  معدالت، ارتفع متوسط 7.4للشكل 
دولة من دول املنظمة التي خفضت  21مع قارنة وبامل، 2008-2006مقارنة بالفترة  2018-2016خالل الفترة 

 معدالت التعريفة الجمركية خالل نفس الفترة.

 

متوسط معدالت التعريفات في دول املنظمة، املطبقة،  :7.4الشكل 

 2008-2006مقابل  18-2016، رجحةامل

املصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، أغسطس 

2020. 
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 اجيةانخفاض الطلب واملنافسة الدولية من النمو واإلنتيقلل كل من 

التعريفات املفروضة على املنتجات املستوردة ترفع األسعار لكل من املستهلكين واملنتجين. ويتسبب ارتفاع 

األسعار بطبيعة الحال في انخفاض الطلب على السلع والخدمات. وإلى جانب التعرض املحدود للمنافسة 

لنمو. ومن أجل تحقيق مستويات دخل أعلى، األجنبية، يؤدي انخفاض الطلب في االقتصاد إلى تقليل اإلنتاجية وا

تحتاج البلدان النامية، بما في ذلك دول منظمة التعاون اإلسالمي، إلى تنويع اقتصاداتها من خالل االستثمار في 

التقنيات الجديدة وزيادة قدرتها التنافسية. فلن يكون هذا ممكنا في ظل وجود طلب أقل وانتشار محدود 

 دولية جزئية.للتكنولوجيا ومنافسة 

كانت البلدان النامية الناشئة محرك النمو العاملي خالل العقدين املاضيين. ومن أجل تلبية طلبها على وقد 

اإلنتاج واالستهالك، فهي تحتاج إلى استيراد املواد الخام بحجم كبير، بما في ذلك النفط والغاز. وسيؤدي تباطؤ 

تي تعتمد عليها بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي بشدة. لذلك، النمو إلى خفض الطلب على مصادر الطاقة، ال

لن تستفيد دول املنظمة، في املتوسط، من انخفاض الطلب على املنتجات الخام واملوارد املعدنية. وهذا من شأنه 

 أن يتسبب في خسارة كبيرة في الدخل وخلق اختالالت اقتصادية كبيرة في البلدان املتضررة.

 الشديدة من حالة عدم اليقين وتقلل من اتجاهات االستثمارتزيد الحماية 

إن تصاعد التوترات التجارية يضر بشكل كبير بالسلوك االستثماري للشركات بسبب زيادة حالة عدم اليقين 

بشأن السياسة العامة. ويؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى تأجيل قرارات االستثمار من قبل الشركات، بينما 

تهلكون أيضا إنفاقهم وتزيد البنوك تكلفة تمويالتها. وبالتالي، تقلل هذه العوامل الطلب الكلي يخفض املس

وتخفض النمو االقتصادي. ويؤثر النمو املنخفض بدوره على تدفقات التجارة واالستثمار حول العالم. لذلك، 

والتجارة ألن السياسة نفسها  ليس من السهل استنتاج عالقة سببية بين حالة عدم اليقين في السياسة العامة

(. ومع ذلك، Constantinescu et al., 2019bتستجيب للظروف االقتصادية ومن املرجح أن تكون استشرافية )

هناك عالقة سلبية بين التجارة العاملية ونمو االستثمار وحالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة. وعادة ما 

 لة عدم اليقين االقتصادي.يتضاءل سلوك املخاطرة مع زيادة حا

% عام 40كما نوقش في الفصل الثالث، تشير التقديرات إلى أن تدفقات االستثمار العاملية ستنخفض بنحو و 

، وذلك بسبب حالة عدم اليقين املستمرة في أعقاب الوباء. ومن املتوقع أن تتأثر دول منظمة التعاون 2020

ات االستثمار األجنبي املباشر الوافدة إلى بلدان املنظمة تتبع اتجاها اإلسالمي بمستويات مماثلة. فقد كانت تدفق

تنازليا بالفعل على مدى السنوات العديدة املاضية. وتفاقم هذه العملية بسبب حالة عدم اليقين في السياسة 

ل الخارجي االقتصادية سيجعل من الصعب على العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تحتاج إلى رأس املا

 والتكنولوجيا تحقيق أداء اقتصادي أفضل.

 في مواجهة النزعة الحمائية املتزايدة 19-االستجابة لكوفيد  4.3

( الذي يهدد صحة ماليين األشخاص، دخل االقتصاد العاملي 19-مع ظهور تفش ي فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

اإلنتاج املحلي والدولي، فإن حالة عدم اليقين في أزمة جديدة. وفي حين لوحظت اضطرابات كبيرة في كل من 

املتزايدة التي ظهرت نتيجة لسالسل التوريد املعطلة زاد من الحجج لتفكيك سالسل القيمة العاملية وإعادة توزيع 

اإلنتاج إلى مواقع أقرب. وشكل الحد من االعتماد على الواردات حكما قويا بشكل خاص بين الحكومات في مواجهة 

 امللحة ملعدات الحماية واإلمدادات الطبية.الحاجة 
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فليست كل الدول تنتج اإلمدادات الطبية الكافية الالزمة للتصدي لهذا الوباء، بحيث تعتمد معظم البلدان 

النامية بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من اإلمدادات الطبية األساسية. وقد أظهرت ورقة بحثية 

أن إجمالي واردات  19-التجارة العاملية تدرس التجارة في املنتجات الطبية ذات الصلة بكوفيدحديثة ملنظمة 

% تقريبا من إجمالي التجارة العاملية 5تريليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  2وصادرات املنتجات الطبية بلغ حوالي 

% من املنتجات الطبية. كما 35ة وسويسرا (. وتقدم أملانيا والواليات املتحدة األمريكيWTO, 2020b) 2019عام 

الدول % من الصادرات العاملية لكمامات الوجه، وإلى جانب أملانيا والواليات املتحدة، تساهم 25تمثل الصين 

(. ويتم توفير أجهزة التنفس، بما في EC, 2020الثالثة في ما يقرب من نصف إمدادات كمامات الوجه في العالم )

الصناعي وأجهزة التهوية، باملثل من قبل عدد قليل من البلدان على وجه الخصوص، حيث ذلك أجهزة التنفس 

%. لذلك، فإن أي اضطراب في الصادرات من هذه االقتصادات 34تمثل سنغافورة والواليات املتحدة معا 

 سيكون له تأثير كبير على التوافر العاملي لهذه املنتجات.

( واإلمدادات الطبية، تبنت العديد من PPEدات الحماية الشخصية )واستجابة للمتطلبات العاجلة من مع

البلدان املصدرة سياسات تجارية وقائية، مما وضع البلدان النامية في موقف ضعيف للغاية من حيث التوافر 

ضابط  150دولة نفذت ما مجموعه  83والقدرة على تحمل التكاليف. وتظهر بيانات غلوبال تريد أليرت أن 

(. ووفقا ملركز التجارة الدولية EC, 2020) 2020منذ بداية عام  19-على املعدات الطبية املتعلقة بكوفيدتصدير 

(ITC) (. وفي دراسة 7.4منها نشطة )راجع الشكل  115أغسطس، وال تزال  25سياسة تقييدية حتى  170، تم تنفيذ

ود التصدير أن تزيد من أسعار السلع ذات ( أن من شأن قي2020قام بها البنك الدولي، قدر إسبيتيا وآخرون )

 % في املتوسط.23بنسبة  19-الصلة بكوفيد

( EUوخالل الفترة األولى للوباء، في حين أن كبار موردي معدات الوقاية الشخصية، مثل االتحاد األوروبي )

دا (US)والواليات املتحدة  % من 40ألكثر من ، فرضوا فجأة قيودا على الصادرات؛ شكلت الصين، بصفتها مورِّّ

واردات معدات الوقاية الشخصية، أيضا مساهما أوليا رئيسيا في النقص العاملي بسبب الطلب املحلي الهائل على 

هذه املنتجات. ونتيجة لذلك، تعيش أسواق معدات الوقاية الشخصية العاملية في حالة من الفوض ى، مع تقارير 

(. Bown, 2020bوالتالعب في األسعار، باإلضافة إلى النقص ) عن القرصنة، واملنتجات املعيبة، واالكتناز،

وتواجه العديد من البلدان الفقيرة والهشة حالة من عدم اليقين بشأن وصولها الحالي واملستقبلي إلى معدات 

الوقاية الشخصية املستوردة. كما أنها تفتقر إلى مرافق التصنيع املحلية لزيادة اإلنتاج بشكل فجائي. وسيظل 

الكثير منها معتمدا كليا على الواردات كمصدر لإلمداد، لكن القيود املفروضة على التصدير من قبل 

االقتصادات الكبرى من املحتمل أن تؤثر سلبا على العديد من البلدان األقل نموا من ناحية الوصول إلى 

 اإلمدادات الطبية الحيوية الالزمة ملواجهة الوباء.

اعتماد دول منظمة التعاون اإلسالمي على الواردات على مستوى بعض  2.4لجدول وفي هذا الصدد، يوضح ا

معدات الحماية املختارة من األسواق األوروبية والصينية. ويعكس استيراد ثماني دول في منظمة التعاون اإلسالمي 

األوروبي بنسبة أكثر  لألقنعة الواقية للوجه وست دول أخرى في املنظمة ملعدات حماية الفم واألنف من االتحاد

 % االعتماد املفرط لهذه الدول على االتحاد األوروبي.50من 
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 اعتماد دول املنظمة على االستيراد من االتحاد أورويي والصين :2.4الجدول 
 (2)الصين  (1)االتحاد األوروبي  

 املالبس الواقية جهزة التنفس والكمامات الجراحيةأ معدات حماية الفم واألنف واقيات الوجه

 % رمز البلد  % رمز البلد  % رمز البلد % رمز البلد
 TUN 85.5% 73.7 ألبانيا% TGO 82.8% BEN 92.0% 

MAR 78.3% NER 70.9% IRN 81.8% UZB 91.6% 
ALB 77.3% TUN 63.3% PAK 75.6% IRN 91.1% 
SEN 55.3% SEN 61.0% MYS 64.2% TUR 88.4% 
DZA 54.7% MAR 53.7% UZB 62.5% KGZ 83.0% 
NGA 54.6% MRT 52.3% BEN 61.9% SUD 78.4% 
NER 54.0% NGA 44.6% PSE 60.8% TGO 75.5% 
TUR 53.6% TUR 43.8% CIV 57.7% PAK 75.4% 
CIV 46.8% EGY 43.2% KGZ 57.5% NGA 69.5% 
EGY 45.7% CMR 42.2% IDN 53.0% SAU 67.7% 
BFA 42.1% QAT 39.9% SUD 52.6% MYS 66.5% 
QAT 40.7% AZE 38.6% DZA 48.6% CIV 64.7% 
CMR 39.6% KAZ 36.4% UGA 47.9% LBN 64.0% 
AZE 38.0% GMB 34.6% CMR 47.3% ARE 61.8% 
MRT 37.4% CIV 34.3% TUR 43.2% KAZ 59.8% 
TGO 36.4% BFA 31.0% EGY 42.0% ALB 57.3% 
BEN 36.0% MLI 31.0% GMB 41.3% CMR 57.1% 
ARE 33.0% BEN 30.7% KWT 39.1% AZE 56.9% 
BHR 29.6% ARE 28.4% QAT 37.0% QAT 56.4% 
LBN 28.7% LBN 27.7% BHR 35.3% JOR 52.6% 
KAZ 28.4% OMN 24.1% JOR 35.3% PSE 52.4% 
SAU 27.7% DZA 22.4% ARE 34.0% BFA 50.5% 
UGA 26.8% BHR 22.3% SEN 33.3% DZA 43.6% 
KWT 25.2% KGZ 21.8% SAU 32.0% MAR 42.9% 
OMN 25.0% TGO 21.5% AZE 31.1% IDN 42.2% 

PSE 22.3% SAU 18.9% MAR 29.8% UGA 41.2% 
JOR 20.9% UZB 18.6% KAZ 27.4% EGY 36.0% 

MOZ 19.1% MDV 17.9% NER 25.2% BHR 33.9% 
IRN 15.9% IRN 17.0% MDV 24.0% MDV 33.0% 
UZB 15.9% KWT 16.3% BRN 20.7% GMB 31.2% 
MLI 15.4% JOR 15.8% OMN 19.4% MLI 25.8% 
PAK 12.4% UGA 14.7% NGA 19.2% OMN 21.3% 
SUD 10.9% IDN 13.1% MOZ 17.6% BRN 18.9% 
BRN 10.1% PAK 12.7% ALB 17.1% MRT 17.0% 
MDV 10.0% BRN 12.4% TUN 14.3% MOZ 15.4% 
KGZ 9.1% MOZ 11.5% COM 12.3% SEN 10.3% 
IDN 6.9% PSE 7.4% BFA 8.8% TUN 8.0% 
MYS 6.6% SUD 6.9% MRT 7.0% KWT 8.0% 
GMB 4.1% MYS 5.5% MLI 6.1%   

( النسبة املئوية للواردات من االتحاد األوروبي بناء على 1املصدر: مدونات مختلفة بقلم س ي بي باون في معهد بيترسون لالقتصاد الدولي. )
مم املتحدة على . راجع قاعدة بيانات األ 2018-2016( نسبة الواردات من الصين بناء على بيانات 2. )2018بيانات 

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/knowledgebase/country-code .للحصول على وصف لرموز البلدان 
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دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي في استيراد أجهزة التنفس الصناعي والكمامات  11وباملثل، تعتمد 

%. 50بحصة تزيد عن دولة أخرى من املنظمة في استيراد املالبس الواقية في الغالب على الصين  22الجراحية، و 

وقد يكون سببا لظهور مواطن ضعف لدول منظمة التعاون اإلسالمي املعنية إذا طبق املصدرون الرئيسيون 

قيودا معينة على تجارة هذه املنتجات. ويمكن تفسير اعتماد دول املنظمة على االستيراد من االتحاد األوروبي 

قة ليست واضحة في حالة الصين، مما يدل على الدور املهيمن جزئيا من خالل القرب الجغرافي، ولكن هذه العال

 للصين كُمورد عاملي.

في املقابل، بدأت العديد من البلدان في االستثمار في قدراتها الخاصة إلنتاج معدات الوقاية الشخصية و 

واإلمدادات الطبية لتقليل اعتمادها على الواردات. وعلى سبيل املثال، تعاونت شركات الدفاع واإللكترونيات 

تكنولوجي لبدء اإلنتاج الضخم ألجهزة التنفس امليكانيكية، إذ تمكنوا من بدء اإلنتاج التركية لدعم مشروع 

 6,500الضخم في أقل من ثالثة أسابيع. ووفقا للتقارير، من املمكن إنتاج جهاز التنفس الصناعي محليا مقابل 

كما بدأت تركيا أيضا في  .( ,news articleReuters)و يور  20,000دوالر بينما يكلف جهاز معادل مستورد حوالي 

 يل أو التبرع لبعض البلدان األل نموا، مثل السودان والصومال.التصدير إلى دول نامية أخرى بما في ذلك البراز 

في خضم األزمة الحالية، ازداد الطلب العاملي على مجموعة متنوعة من اإلمدادات الطبية بشكل مكثف. وتحد و

الحواجز التجارية القائمة من الوصول إلى هذه املنتجات وتجعلها مكلفة بال داع. وقد استهدفت السياسات 

جارية التي تم تنفيذها خالل هذه الفترة بشكل رئيس ي اإلمدادات الطبية. وتواصل الحكومات في جميع أنحاء الت

العالم سن تدابير تجارية مؤقتة تهدف إلى تقييد صادرات اإلمدادات الطبية الحيوية وتنشيط وارداتها، فضال 

ية املتعلقة بمعدات الحماية الشخصية عن املنتجات األساسية األخرى. ومن خالل مراقبة السياسات التجار 

 السياسات التجارية املنفذة خالل الجائحة :8.4الشكل 

. 2020أغسطس  25، نسخة 19-( للتدابير املؤقتة على مستوى التجارة أثناء كوفيدMacMapاملصدر: مركز التجارة الدولي، قاعدة بيانات )

 .2020أغسطس  25اسات النشطة هي حتى تاريخ السي
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-turkey-ventilator/turkish-firms-racing-to-deliver-5000-ventilators-for-coronavirus-patients-idUSKBN21I1U8
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واملنتجات الصيدالنية ومعقمات 

األيدي واألغذية وبعض املنتجات 

األخرى، توفر قاعدة بيانات مركز 

التجارة الدولية ماك ماب 

(MacMap قائمة محدثة بهذه )

 25السياسات. فاعتبارا من 

، بودر بما مجموعه 2020أغسطس 

 152سياسة تجارية تقييدية و  170

ية تحريرية. وفي حين أن سياسة تجار 

سياسة تحريرية  152من أصل  135

 115ال تزال سارية املفعول، تبقى 

سياسة  170سياسة فقط من أصل 

(. 7.4تقييدية نشطة حاليا )الشكل 

وعلى ما يبدو، ترفع الدول التدابير 

الوقائية بمجرد قناعتها بأن لديها 

كمية كافية من اإلمدادات الطبية 

 مواطنيها. لتلبية احتياجات

كانت دول منظمة التعاون اإلسالمي و 

أيضا تقييدية نسبيا خالل هذه 

دولة في منظمة  31الفترة. فقد بادرت 

 58التعاون اإلسالمي بما مجموعه 

منها ساري  43تدبيرا تقييديا، ال يزال 

( 6املفعول. واتخذت كازاخستان )

( وأوزبكستان 4( وإيران )5وتركيا )

 تدابير الوقائية.( أكبر عدد من ال4)

دولة في  27وفي املقابل، أدخلت 

إجراء  38منظمة التعاون اإلسالمي 

 34لتسهيل التجارة مع ظهور الوباء، 

منها ال تزال نشطة. واعتمدت 

( العدد 4( وباكستان )5إندونيسيا )

األكبر من سياسات تنشيط التجارة 

(. ومن الواضح أنه في 3.4)الجدول 

السياسات التجارية التي نفذتها دول املنظمة خالل  :3.4الجدول 
 الجائحة

 تقييدية تحريرية 
 نشطة الكل  نشطة الكل 

 1 1 0 0 ألبانيا 
 1 1 1 1 الجزائر

 1 1 1 2 أذربيجان
 1 1 0 0 البحرين

 0 1 2 2 بنغالديش
 0 0 1 1 بروناي دار السالم

 0 0 1 1 بوركينا فاسو
 0 0 1 1 الكاميرون

 0 0 1 1 تشاد
 1 1 1 1 كوت ديفوار

 3 3 0 0 مصر
 0 0 1 1 غيانا

 2 3 3 5 إندونيسيا
 2 4 0 0 إيران

 1 1 0 0 العراق
 1 2 0 0 األردن

 4 6 0 0 كازاخستان
 1 1 0 0 الكويت

 2 2 0 0 قرغيزستان
 1 1 0 0 لبنان
 1 1 0 0 ليبيا

 1 1 2 2 ماليزيا
 0 0 1 1 جزر املالديف

 1 1 1 1 مالي
 0 0 1 1 موريتانيا
 1 2 1 1 املغرب

 0 0 0 1 موزمبيق
 0 0 1 1 النيجر
 0 0 1 1 نيجيريا
 2 2 1 1 عمان

 2 3 4 4 باكستان
 0 0 1 1 قطر

 2 2 1 1 السعودية
 0 0 1 1 السنغال
 0 1 0 0 صومالية
 1 1 0 0 السودان
 0 0 1 1 سورينام

 1 2 0 0 سوريا
 1 1 0 0 طاجيكستان

 0 0 1 1 توغو
 3 5 1 1 تركيا

 1 1 0 0 تركمانستان
 0 1 0 0 أوغندا

 1 1 0 0 اإلمارات 
 3 4 2 2 أوزبكستان

( للتدابير املؤقتة على مستوى MacMapاملصدر: مركز التجارة الدولي، قاعدة بيانات )
 .2020أغسطس  25نسخة ، 19-التجارة أثناء كوفيد
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ياسات مؤقتة، تميل سياسات التنشيط إلى البقاء سارية املفعول لفترة أطول من حين تعتبر كل هذه الس

 السياسات التقييدية.

في ضوء التحليل أعاله، هناك حاجة واضحة للحفاظ على تدفق التجارة، لضمان توفير املنتجات األساسية و

والتنمية في  حددته منظمة التعاون ولتوجيه رسالة تبعث على الثقة لالقتصاد العاملي. وفي السياق الراهن، كما 

، تعتبر التجارة ضرورية إلنقاذ األرواح وسبل العيش. ولذلك، من الضروري الحفاظ (2020b)امليدان االقتصادي 

على تدفق سالسل التوريد، خاصة بالنسبة للضروريات مثل اإلمدادات الصحية والغذاء، دون تفاقم األمور 

ومن األهمية بمكان أيضا تعزيز الثقة في التجارة واألسواق العاملية من خالل بسبب القيود التجارية املفرطة. 

تحسين الشفافية حول اإلجراءات والنوايا السياسية املتعلقة بالتجارة. ومن الواضح أنه من أجل مصلحة 

طراف البلدان الصناعية والنامية على املدى الطويل، يجب حل التوترات التجارية من خالل نهج متعدد األ 

 واعتماد إصالحات منظمة التجارة العاملية وليس من خالل نهج أحادي الطرف.
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 الخامس الفصل

على سالسل القيمة العاملية  19-آثار كوفيد 6

واإلقليمية وانعكاساتها على دول منظمة التعاون 

 اإلسالمي
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( سمة مركزية للتجارة واالستثمار العامليين، مساهمة بشكل كبير في GVCsالعاملية )أصبحت سالسل القيمة 

تشكيل العالقات االقتصادية بين االقتصادات النامية والناشئة واملتقدمة. ومكنت التطورات الرئيسية في 

العدد املتزايد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنقل من تجزئة اإلنتاج عبر الحدود الوطنية. كما أدى 

االتفاقيات التجارية املوقعة على املستويات الثنائية أو متعددة األطراف إلى تقليل الحواجز أمام التجارة العاملية 

بشكل كبير. وبناء على ذلك، فإن عملية إنتاج السلع، من املواد الخام إلى املنتجات النهائية، تتم بشكل متزايد 

واد الالزمة بأسعار وجودة تنافسية. فقد ساهمت هذه التجزئة الدولية لإلنتاج بشكل حيثما توفرت املهارات وامل

 كبير في ارتفاع مستوى التجارة واالستثمار العامليين على مدى العقود املاضية.

ويمكن مالحظة التجزئة ليس فقط في عملية التصنيع ولكن أيضا في جميع مراحل اإلنتاج، مثل البحث والتطوير 

م والتسويق والتوزيع. كما ساهم الترابط بين أنشطة التصنيع والخدمات في نهوض التجارة في قطاع والتصمي

الخدمات. ومكنت هذه العملية من تحقيق التكامل االقتصادي والنمو والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم 

 يشية أعلى.النامي. وساعد ارتفاع مستويات اإلنتاجية والدخل في الوصول إلى مستويات مع

واليوم، هناك تفاؤل أقل فيما يتعلق باعتبار التجارة محركا للنمو واالزدهار. فمنذ األزمة املالية العاملية عام 

، عرف نمو التجارة وتيرة بطيئة، وتراجع توسع سالسل القيمة العاملية. وعالوة على ذلك، فإن التطورات 2008

ة ثالثية األبعاد، تقلل من أهمية القرب من العمالة منخفضة التكنولوجية الحديثة، مثل األتمتة والطباع

التكلفة. كما تتسبب النزاعات املتزايدة بشأن االختالالت التجارية في ارتفاع الحواجز التجارية مجددا. وهذه 

 العاملية املستمرة. 19-االتجاهات تتفاقم فقط بسبب جائحة كوفيد

خيرة على سالسل القيمة العاملية والتحول املحتمل ألنشطة يناقش هذا الفصل انعكاسات التطورات األ و 

التصنيع في مواجهة االضطرابات األخيرة في سلسلة التوريد. فيبدأ بتلخيص الدوافع الرئيسية لسالسل القيمة 

 . ثم يناقش التكامل الحالي لدول منظمة التعاون 19-العاملية باإلضافة إلى أسباب االضطرابات أثناء جائحة كوفيد

اإلسالمي في سالسل القيمة العاملية. ويختتم هذا القسم ببعض املناقشات حول العودة املحتملة إلى املوطن 

)عملية إعادة إنتاج وتصنيع السلع إلى بلد الشركة األصلي( لسالسل القيمة العاملية واآلثار املترتبة على دول 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 19-توريد في خضم تفش ي فيروس كوفيداالختالالت على مستوى سالسل ال  5.1

 وتصاعد النزعة الحمائية

يتم أكثر من ثلثي التجارة العاملية من خالل سالسل القيمة العاملية، حيث يتجاوز اإلنتاج إحدى الحدود على 

(. ويتم تصنيع ثلث إنتاج العالم من قبل الشركات متعددة الجنسيات WTO, 2019األقل قبل التجميع النهائي )

 (.OECD, 2018مثل نصف التجارة العاملية )وت

قد توسعت سالسل القيمة العاملية بشكل مستمر خالل التسعينيات والقرن الحادي والعشرين ألنها جلبت و 

العديد من الفوائد من خالل السماح للشركات بالحصول على مصادر ملدخالتها بشكل أكثر كفاءة، والوصول 

كما لعبت  .(OECD, 2013قتصاد املحلي وتوسيع أنشطتها في أسواق جديدة )إلى املعرفة ورأس املال خارج اال



 واإلقليمية وانعكاساتها على دول منظمة التعاون اإلسالميعلى سالسل القيمة العاملية  19-آثار كوفيد :الفصل الخامس
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سالسل القيمة العاملية دورا محوريا في الحد من الفقر وإتاحة الفرصة للبلدان النامية للنمو واللحاق بركب 

رات التجارية (. ومع ذلك، لوحظ وجود تباطؤ قائم في هذا االتجاه قبل التوتWorld Bank, 2019البلدان األغنى )

، ُسجل انخفاض في التجارة في السلع والخدمات الوسيطة، مما يبرز أن 2011وظهور الجائحة. فمنذ عام 

 (.OECD, 2020cالشركات تقلل من استخدامها للمدخالت األجنبية )

مالة ورأس إن املشاركة في سالسل القيمة العاملية يتم تحديدها بشكل أساس ي من خالل اإلمكانات الرئيسية )العو 

(. وتعتبر العمالة من World Bank, 2019املال واملوارد الطبيعية( وحجم السوق والجغرافيا والجودة املؤسسية )

ذوي املهارات املنخفضة ورأس املال األجنبي عاملين أساسيين إلعادة املشاركة في سالسل القيمة العاملية في 

ية بتكامل سالسل القيمة العاملية نحو األمام. وتعتمد البلدان املراحل األولى. كما تدفع وفرة املوارد الطبيع

الصغيرة بشكل أكبر على املدخالت املستوردة واألسواق الخارجية، مما يتطلب منها املشاركة في سالسل القيمة 

يمة العاملية. ومن شأن التغلب على الُبعد عن طريق تحسين الربط بين املناطق أن يعزز املشاركة في سالسل الق

العاملية. وفي األخير، يمكن للتكامل اإلقليمي بوجود األطر القانونية واإلجراءات املنسقة أن يعزز الجودة 

 (.COMESA, 2020املؤسسية ويزيد املشاركة في سالسل القيمة العاملية )

من شأنها نقل وتنطوي املشاركة في سالسل القيمة العاملية على منافع وتكاليف. ففي حين أن البلدان النامية 

املعرفة والدراية بشأن عمليات اإلنتاج وأساليب إجراء األعمال، قد تؤدي سالسل القيمة العاملية إلى بقاء البلدان 

املنخفضة الدخل منحصرة في مراحل اإلنتاج ذات القيمة املضافة املنخفضة مع إمكانيات محدودة للغاية 

ة بمكان أن تقوم البلدان النامية بالنهوض بمستواها بشكل مطرد لالبتكار ونقل التكنولوجيا. ولذلك، من األهمي

ضمن سالسل القيمة العاملية لالستفادة من مزايا اإلنتاجية والقدرة التنافسية املحتملة. وقد يؤدي إنشاء 

عالقات تبعية بدرجة كبيرة مع املستثمرين الخارجيين والتكنولوجيا األجنبية إلى خلق مواطن ضعف إضافية في 

 أوقات الصدمات.

 19-سالسل القيمة العاملية في زمن كوفيد

على الرغم من تراجع املشاركة في سالسل القيمة العاملية، إال أن حالة عدم اليقين املتعلقة بالسياسات التجارية 

غلقت املصانع  19-املستقبلية وجائحة كوفيد 
ُ
العاملية قد ألحقت أضرارا جسيمة بمسار التوسع فيها، حيث أ

وتراجع النشاط االقتصادي في ظل أوامر البقاء في املنزل وإجراءات االحتواء املعتمدة في جميع أنحاء العالم. 

( أن التخفيض املشترك ملدخالت التصنيع من قبل الصين والواليات املتحدة ITCويقدر مركز التجارة الدولية )

% من إجمالي التجارة بسالسل القيمة 11ريكي، أو مليار دوالر أم 228األمريكية واالتحاد األوروبي سيصل إلى 

العاملية. وستتمثل القطاعات املتضررة في قطاعات اآلليات والبالستيك واملطاط والكيماويات واملعدات 

 Solleder and% في الصادرات بسبب اضطرابات سالسل التوريد )7اإللكترونية، والتي ستشهد خسارة أكثر من 

Velasquez, 2020 من الشركات التي شملتها دراسة استقصائية أجرتها منظمة 55وة على ذلك، تتوقع (. وعال %

 (.ILO, 2020c) 2020العمل الدولية أن يستمر نقص اإلمدادات طوال عام 

دفعة للمناقشات حول إنشاء وتعزيز سالسل التوريد الوطنية واإلقليمية. ويبدو  19-وقد أعطت جائحة كوفيد

ة املندمجة فعليا بشكل جيد في سالسل القيمة العاملية هي من سيعاني أكثر من إضفاء أن االقتصادات الصغير 

الطابع الوطني واإلقليمي على هذه السالسل. فعادة ما تستثمر هذه البلدان مواردها لتكون جزءا من شبكات 
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ادية، خاصة إذا كانت اإلنتاج العاملية، لكن تدمير هذه الشبكات قد يتسبب في مشاكل كبيرة في أنشطتها االقتص

صغيرة جدا لتطوير أنظمة اإلنتاج الخاصة بها. ومن دواعي القلق األخرى قدرتها التنافسية في السوق العاملية، 

حتى لو نجحت في إنتاج سلعها الخاصة من أجل األسواق الدولية. ومن أجل مواجهة تصاعد النزعة الحمائية 

العمل على تعزيز الشراكات اإلقليمية لتحفيز األنشطة  وارتفاع الحس القومي، من شأن هذه البلدان

 االقتصادية وعملية التنويع.

 التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد

إلى أن النزعة  19-تشير االتجاهات العامة الناشئة عن الصدمة املزدوجة للتوترات التجارية وجائحة كوفيد

يز الشركات على تقليل االعتماد على املنتجات أو الحمائية سترسخ أسسها، وستتبنى الحكومات سياسات لتحف

(. فإن البنية الحالية لسالسل Anukoonwattaka and Mikic, 2020املنتجين أو مقدمي الخدمات األجانب )

القيمة العاملية معرضة بالفعل ملختلف الصدمات، التي تقوم بعض الشركات بتطوير نماذج سالسل توريد أكثر 

فمن الناحية التاريخية، كانت هذه الصدمات ناتجة بشكل رئيس ي عن الكوارث الطبيعية، مرونة للتكيف معها. 

مثل الزالزل والتسونامي والفيضانات التي ضربت بعض االقتصادات اآلسيوية بما في ذلك اليابان وتايالند 

 .وإندونيسيا. وكانت تؤثر على بلد واحد أو عدة بلدان دون اإلخالل بسلسلة القيمة بأكملها

لقد كان لألزمة الراهنة تأثيرا أقوى بكثير على سالسل القيمة العاملية، وبالتالي على األنشطة االقتصادية العاملية، 

إذ تعطلت عمليات تسليم معظم املنتجات بسبب إغالق املصانع والحدود. وعلى الرغم من وجود تدابير للتكيف 

نهجا موثوقا ومستداما على املدى الطويل. وليس هناك  مع هذه الظروف، ترى الشركات والحكومات أن هذا ليس

شك في الحاجة إلى اعتماد سياسات تيسيرية ملواجهة األضرار املحتملة جراء هذه الصدمات. ومع ذلك، يجب أن 

تحافظ هذه السياسات على التوازن بين التدخالت قصيرة األجل املتعلقة بالحفاظ على الروابط القائمة 

األجل املتعلقة بإقامة روابط جديدة. ومن املهم الحفاظ على شبكات اإلنتاج الهامة وخاصة  والتدخالت طويلة

أن على البلدان التقليل بشكل  قترحاملنتجات الطبية والزراعية ذات الصلة. كما سيكون من غير الحكمة أن ن

 العوملة. تفكيككبير من اعتمادها على الواردات والشروع في السير على طريق 

 دة التوازن بين كفاءة سالسل التوريد ومرونتهاإعا

كانت الكفاءة تعتبر املحرك الرئيس ي لسالسل القيمة العاملية. ومع انخفاض تكاليف التجارة وتحسين الربط بين 

املناطق، كانت االستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق بمختلف مراحل اإلنتاج في مواقع مختلفة أكثر فعالية. 

على مستوى العديد من الصناعات ُموردا مهيمنا على الصعيد العاملي. ومع ظهور الصدمة  وأصبحت الصين

، بدأت األولوية في االنتقال من الكفاءة إلى املرونة. وفي محاولة 19-املتعلقة بالسياسات التجارية وأزمة كوفيد

في استراتيجيات للحد من التبعية إلعادة التوازن بين كفاءة سالسل التوريد ومرونتها، شرعت البلدان بالتفكير 

لدولة واحدة أو مصدر واحد. وستحاول تقليص وقت التوريد عن طريق الحصول على املزيد من املنتجات من 

املواقع القريبة وإنتاج املنتج النهائي بالقرب من املستخدمين النهائيين. ومن املتوقع أن تتحقق أولى عمليات إعادة 

لصحة، بحيث أن البلدان في أمس الحاجة لتأمين املنتجات الصحية الهامة. ومع ذلك، توجيه اإلنتاج في قطاع ا

ال ُيتوقع تغيير أماكن املصانع في قطاعات اإللكترونيات والسيارات وغيرها في املستقبل القريب، إذ سيتطلب ذلك 

ة ستندرج بالتأكيد في استثمارات كبيرة إلعادة تنظيم شبكات التوريد الخاصة بهذه الصناعات. ولكنها مسأل

 جدول أعمال الشركات العاملية واالقتصادات الصناعية الكبرى.
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ظهور  عملية فحص أكثر دقة لسالسل القيمة العاملية  19-وعلى املدى الطويل، من املتوقع أن يصحب كوفيد

العاملية. ويبدو أن عبر العديد من القطاعات، مع التركيز بشكل أكبر على التنويع واملرونة في شبكات التوريد 

ى املستوى الفردي تركز على مزاياها النسبية أكثر من ذي قبل، من خالل استكشاف فرص إنشاء لالبلدان ع

شبكات إنتاج إقليمية. وقد تهدف إلى جذب الصناعات التي تسعى إلى الرجوع إلى املوطن أو التموضع بالقرب منه، 

 دة وحيث فرضت الحكومات ضوابط على الصادرات.خاصة تلك التي تعطلت فيها سالسل التوريد بش

أصبحت البنية التحتية الرقمية تكتس ي أهمية أكبر في مواجهة الجائحة. وينبغي أن تركز االستجابة على وقد 

مستوى السياسات املتوسطة األجل لالختالالت التي نالت سالسل القيمة العاملية على بناء توليفات من املهارات 

ة الالزمة لرقمنة سالسل التوريد. فالبلدان التي تفتقر إلى مستويات املهارات واآلليات والبنية والبنية التحتي

 19-التحتية الالزمة للتحول الرقمي ستفوت فرصة املشاركة في سالسل التوريد في فترة ما بعد أزمة كوفيد

(Anukoonwattaka and Mikic, 2020 ويجب أن يأخذ هذا النظام الجديد أيضا .) في االعتبار االهتمامات

 االستدامة. عزيزاالجتماعية والبيئية ذات الصلة لزيادة مرونة سالسل التوريد وت

 الوظائف املرتبطة بسالسل القيمة العاملية املعرضة للخطر

لقد توسعت سالسل القيمة العاملية في املقام األول بغرض االستفادة من تكاليف العمالة املنخفضة والوصول 

لم. املوارد واألسواق. ولذلك، فإن حصة كبيرة من الوظائف في البلدان النامية مرتبطة بسالسل التوريد في العاإلى 

% من جميع املدخالت املستوردة بسبب اإلغالق 60، تعطل ما يقرب من (2020d)ووفقا ملنظمة العمل الدولية 

% في 35. وظلت هذه النسبة عند 2020ي أبريل اإللزامي لجميع أماكن العمل باستثناء أماكن العمل األساسية ف

مليون عامل في قطاعات ذات قابلية عالية أو  255. كما تشير التقديرات إلى وجود حوالي 2020بداية يونيو 

% من العمالة الصناعية. وتستحوذ 69متوسطة للتأثر باختالل إمدادات املدخالت املستوردة، أي ما يعادل 

مليون من هذه الوظائف، والتي تشمل وظائف في  49ية للتأثر بالصدمات على القطاعات ذات قابلية عال

 (.ILO, 2020dاإللكترونيات والسيارات ومعدات النقل األخرى )

 292% من القوى العاملة العاملية(، أفادت منظمة العمل الدولية أن 74دولة )أو  64وفي تقديراتها التي تغطي 

في الطلب  19-التصنيعية معرضة لخطر كبير بسبب االنخفاض املرتبط بـكوفيدمليون وظيفة في سالسل التوريد 

مليون وظيفة أخرى معرضة لخطر متوسط الحدة. وحين تأخذ بعين االعتبار  63من جانب املستهلكين، و 

مجتمعة، تكون أكثر من وظيفة من كل وظيفتين في سالسل التوريد التصنيعية، وأكثر من وظيفة من كل سبعة 

جميع الوظائف، معرضة حاليا ملخاطر متوسطة أو عالية الحدة، على الرغم من تخفيف تدابير اإلغالق في في 

مليون وظيفة  167(. ومن بين الوظائف املعرضة ملخاطر عالية الحدة، توجد ILO, 2020dالعديد من البلدان )

مليون وظيفة في  96في الزراعة و  مليون وظيفة 29في الصناعة التحويلية أو القطاعات الصناعية األخرى، و 

 الخدمات، والتي توفر مدخالت في التصنيع.

مليون وظيفة معرضة لخطر كبير في سالسل توريد املنسوجات واملالبس، مما يمثل واحدة من  73وهناك حوالي 

دول (. ويمثل هذا القطاع الذي تتمتع فيه بعض 1.5كل أربع وظائف معرضة ملخاطر عالية الحدة )الجدول 

منظمة التعاون اإلسالمي بميزة تنافسية، بما في ذلك تركيا وباكستان وبنغالديش. وباإلضافة إلى ذلك، يتعرض ما 

(. وتعد املغرب وتركيا ILO, 2020eمليون وظيفة في سالسل توريد السيارات ملخاطر عالية الحدة ) 54يقدر بنحو 

سالسل توريد السيارات على املستويات اإلقليمية والوظائف وماليزيا من بين البلدان التي تقدم مدخالت كبيرة ل

 في هذه القطاعات معرضة ملخاطر عالية أو متوسطة الحدة.
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وبشكل عام، يؤدي إغالق الشركات وانهيار الطلب من جانب املستهلكين إلى خسائر كبيرة في الوظائف في سالسل 

ي معظم هؤالء العمال من البطالة وانخفاض ساعات التوريد في مختلف قطاعات التصنيع. ومن املرجح أن يعان

العمل وانخفاض الدخل. كما يتوقع أيضا أن تعاني الشركات التي تزود املدخالت للشركات متعددة الجنسيات 

 من انخفاض الطلبات والتخفيضات في االستثمارات وتسريح العمال.

 19-بب كوفيدعدد الوظائف املتأثرة بعرقلة سالسل التوريد بس :1.5الجدول 

 

حصة وظائف  

سلسلة التوريد 

من إجمالي 

 العمالة )%(

الوظائف املدعومة بالطلب على 

السلع االستهالكية في مختلف 

البلدان، حسب مستوى صرامة 

إجراءات اإلغالق الشامل املعمول 

 بها )باملاليين(

إجمالي الوظائف 

املعرضة ملخاطر 

عالية بسبب 

انخفاض الطلب 

على السلع 

تهالكية االس

 )باملاليين(

حصة الوظائف 

التي تستأثر بها 

اإلناث في وظائف 

سلسلة التوريد 

)%( 

 صرامة عالية  سالسل التوريد
صرامة 

 متوسطة
  

 36.8 0 75 174 10.1 األطعمة واملشروبات

 46.2 73 34 40 3.0 املنسوجات واملالبس

 35.6 54 25 29 2.2 املركبات

 37.6 34 15 34 2.0 اآلالت واملعدات

 49.8 17 17 17 1.4 االلكترونيات

املواد الكيماوية 

 واملستحضرات الدوائية
1.1 16 11 0 39.5 

 40.2 15 8 15 0.9 املعدات الكهربائية

 32.5 99 54 52 4.3 الصناعات التحويلية األخرى 

 38.1 292 239 376 25.0 جميع الصناعات التحويلية

% من القوى العاملة العاملية. تشير الخانات البرتقالية 74دولة تمثل  64(. تستند التقديرات إلى بيانات 2020d)املصدر: منظمة العمل الدولية 

ملخاطر  إلى العمال املعرضين لخطر كبير. تشير الخانات الزرقاء إلى العمال املعرضين لخطر متوسط. تشير الخانات الرمادية إلى العمال املعرضين

 تشير الخانات الخضراء إلى العمال املعرضين لخطر منخفض.عالية أو متوسطة. 

 التجارة في السلع الوسيطة واملشاركة في سالسل القيمة العاملية5.2   

مع توسع سالسل القيمة العاملية، تنمو التجارة في املنتجات الوسيطة بشكل أسرع من التجارة في املنتجات 

على بعض املدخالت املستوردة، سواء في شكل سلع أو خدمات.  النهائية. واليوم، تشتمل كل سلعة ُمصدرة تقريبا

وإن إحصاءات التجارة تسجل التدفقات التجارية في املنتجات النهائية، ولكن يمكن تفصيل البيانات التجارية 

( للتجارة BECبين السلع الرأسمالية والوسيطة واالستهالكية بناء على تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة )

لية. ومع ذلك، غالبا ما يؤدي استخدام البيانات التجارية إلى ازدواجية الحساب بسبب شبكة التجارة الدو 

املتنامية هذه، حيث تعبر املنتجات الوسيطة الحدود بشكل متكرر. ولذلك، فهي غير قادرة على حصر مكاسب 

 القيمة املضافة الصافية في ظل التجزئة الدولية لإلنتاج.



 واإلقليمية وانعكاساتها على دول منظمة التعاون اإلسالميعلى سالسل القيمة العاملية  19-آثار كوفيد :الفصل الخامس

 

 2020 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك
 أوجه عدم اليقينالتحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد 

103 

( بديال قابال I/Oولقياس صافي القيمة املضافة املحلية الناتجة عن التجارة، توفر تحليالت املدخالت واملخرجات )

ها، التي تتضمن اتوفقا الستخدامأنها تصنف السلع  I-Oلالستخدام عن بيانات التجارة. ومن املزايا املهمة لجداول 

(. وتمثل قاعدة بيانات منظمة التعاون Banga, 2013أيضا معلومات عن مدخالت/ في قطاعات الخدمات )

 55( أشمل قاعدة بيانات للتجارة في القيمة املضافة عبر OECD TiVAوالتنمية في امليدان االقتصادي تيفا )

. وهناك 2015ذلك ثماني دول في منظمة التعاون اإلسالمي، حتى عام دولة فقط، بما في  64صناعة؛ لكنها تغطي 

(. 1.5تدابير مختلفة لتحفيز مشاركة البلدان في سالسل القيمة من التدفقات التجارية الوسيطة )راجع اإلطار 

وجه وفي هذا القسم، سيتم استخدام البيانات التجارية املصنفة ضمن الفئات االقتصادية الواسعة بالرغم من أ

القصور املتواجدة فيها لتقديم بعض املالحظات العامة حول مشاركة دول منظمة التعاون اإلسالمي في أنشطة 

 التصنيع العاملية.

لدى التجارة في السلع الوسيطة أيضا آثار قوية على التجارة العاملية. وُيظهر تحليل أولي أجراه األونكتاد أنه يمكن 

ة السلع الوسيطة حتى وإن كان صغيرا نسبيا أن تترتب عنه تداعيات قوية. فعلى ملعدل التراجع املسجل في تجار 

% في صادرات املدخالت الوسيطة من الصين إلى شركات 2سبيل املثال، تشير التقديرات إلى أن انخفاض بنسبة 

ات قيم إنتاج سلع ذ 

 مضافة أو سلع نهائية

 محلية صرفة
 دون عبور الحدود

 التجارة التقليدية

عبور الحدود من أجل 

 االستهالك

 (GVCsسالسل القيمة العاملية )
 عبور الحدود من أجل االنتاج )التجارة الوسيطة(

سالسل القيمة العاملية 

 الواحدة

عبور الحدود مرة واحدة 

سالسل القيمة العاملية 

 املتعددة

عبور الحدود مرتين على 

 تقسيم أنشطة االنتاج :1.5اإلطار 

 (.2019املصدر: منظمة التجارة العاملية )

 أنواع واسعة اعتمادا على ما إذا كانت تتضمن مشاركة اإلنتاج بين 4من أجل تحليل أنشطة اإلنتاج، قامت دراسة حديثة بتقسيمها إلى 

(. ويتمثل النوع األول في القيمة املضافة املنتجة محليا والتي يستوعبها Wang et al., 2017دولتين أو أكثر وإنشاء مجموعة بيانات ذات صلة )

الطلب املحلي النهائي دون إشراك التجارة الدولية. وال يتجاوز أي محتوى من محتويات العوامل الحدود الوطنية أثناء عملية اإلنتاج 

صنع املنوا
ُ
تجات الستهالك بأكملها. والنوع الثاني هو القيمة املضافة املحلية املتجسدة في صادرات املنتج النهائي، أي التجارة التقليدية: ت

بالكامل بواسطة عوامل محلية ويعبر محتوى العامل الحدود الوطنية مرة واحدة لالستهالك فقط. أما النوع الثالث فهو القيمة املضافة 

مة لية التي تتجسد في التجارة الوسيطة لقطاع الدولة والتي تستخدمها الدولة الشريكة إلنتاج منتجاتها املحلية املستهلكة محليا، أو القياملح

املضافة األجنبية التي يتم استيرادها مباشرة من البلدان الشريكة واستخدامها للمنتجات املستهلكة محليا. ويتم استخدام محتوى العامل 

ت اإلنتاج خارج الوطن ويعبر الحدود الوطنية مرة واحدة لإلنتاج. والنوع األخير يتمثل في القيمة املضافة املضمنة في الصادرات/ الواردافي 

الوسيطة التي يستخدمها بلد شريك إلنتاج صادرات )وسيطة أو نهائية( لدول أخرى. وفي هذه الحالة، يتجاوز محتوى العامل الحدود 

 ن على األقل، لذلك يشار إليه على أنه من أنشطة سالسل القيمة العاملية املعقدة.الوطنية مرتي
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ى املنتجة للسيارات تصنيع السيارات في االتحاد األوروبي واليابان وأمريكا الشمالية واالقتصادات الرئيسية األخر 

مليارات دوالر في صادرات السيارات من هذه االقتصادات إلى بقية العالم  7يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قدره 

(UNCTAD, 2020c.) 

 التجارة في السلع الوسيطة

( بتحويل بيانات التجارة BECيسمح تصنيف إحصاءات التجارة الدولية حسب الفئة االقتصادية الواسعة )

( إلى سلع حسب فئة االستخدام النهائي، أي السلع SITCالدولية بناء على التصنيف القياس ي للتجارة الدولية )

الرأسمالية والوسيطة واالستهالكية. وهذا يسهل مجموعة من التطبيقات التحليلية، مثل التكامل النسبي 

ك السلع التي تساعد في تصنيع السلع لالقتصادات في سالسل القيمة العاملية. فالسلع الرأسمالية تمثل تل

االستهالكية أو السلع الوسيطة. وهي في حد ذاتها سلع نهائية ولكن ال يستخدمها الناس، بل يتم استخدامها من 

قبل الصناعة لتصنيع سلع أخرى. وتشمل بشكل عام اآلالت واألدوات واملعدات. أما السلع الوسيطة، فهي تلك 

ستخدم الضرورية لتصنيع السلع ال
ُ
نهائية. وقد تشمل األجزاء/ املعدات شبه املصنعة أو مخرجات صناعة ت

كمدخالت لصناعة أخرى. وأخيرا، من الواضح أن السلع االستهالكية مخصصة لالستهالك، ويمكن أن تكون 

ى معمرة أو غير معمرة. وإن هذا التصنيف ال يوفر معلومات عن القيمة املضافة من قبل البلدان على املستو 

 الفردي، ولكن سيتم استخدامه إلبداء بعض املالحظات العامة.

أن دول منظمة التعاون اإلسالمي كانت تصدر في الغالب سلعا وسيطة تشمل املنتجات  1.5الشكل يوضح 

على أنها سلع  2019-2010% من الصادرات خالل الفترة 75املعدنية واملواد الخام. فقد تم تصنيف أكثر من 

سجلت فيها أسعار السلع  وسيطة، والتي تستخدمها البلدان املستوردة ملواصلة التجهيز. وخالل السنوات التي

(، كانت دول املنظمة تحقق فائضا كبيرا في السلع الوسيطة، ولكن بعد عام 2014-2010مستويات مرتفعة )

 (19-2010إجمالي التجارة لدول املنظمة في رأس املال، السلع الوسيطة واالستهالكية )متوسط  :1.5الشكل 

 املصدر: حسابات الكاتب بناء على قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية.
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. وبينما شكلت السلع الرأسمالية أقل 2019لم تتمكن من تحقيق فائض ليتحول بعد ذلك إلى عجز في عام  2014

من إجمالي الواردات. ومن املفهوم أن معظم دول منظمة % 17% من إجمالي صادراتها، بلغت أكثر من 5من 

 التعاون اإلسالمي تتطلب السلع الرأسمالية )ونقل التكنولوجيا املتأصلة( لبناء قدراتها اإلنتاجية.

، قد يؤدي التبعية املفرطة لسوق واحدة إلى ظهور نقاط ضعف مهمة. 19-وعلى غرار ما شوهد خالل أزمة كوفيد

% 19% من السلع الوسيطة مستوردة من الصين وحوالي 20)على اليسار( أن ما يقرب من  2.5ويوضح الشكل 

من أربعة اقتصادات أوروبية رئيسية، بما في ذلك أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة وإيطاليا. وإلى جانب الواليات 

% من واردات السلع الوسيطة من ستة اقتصادات رئيسية في العالم. وباملثل، 50املتحدة، كان مصدر أكثر من 

% من السلع الوسيطة من قبل دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى سبعة اقتصادات 47دير أكثر من يتم تص

  ، على اليمين(.2.5رئيسية بما في ذلك اليابان )الشكل 

 املنتجات من العاملية الصادرات من% 14.5 بحصة اإلسالمي التعاون  منظمة دول  استأثرت ،وفي املتوسط

(. 3.5)الشكل  2019-2014% خالل الفترة 10هذه النسبة انخفضت إلى  لكن ،2014-2010 خالل الوسيطة

% خالل الفترة قيد االستعراض. 8.4% إلى 7.8وفيما يتعلق بواردات السلع الوسيطة، فقد ارتفعت النسبة من 

تراجع على وهذا يشير إلى أن األهمية النسبية لدول منظمة التعاون اإلسالمي في توريد السلع الوسيطة آخذة في ال

مر السنين. ولم يالحظ سوى زيادة طفيفة فقط في حصة صادرات السلع الرأسمالية، التي تشكل أصال نسبة 

 %(.2.8جد منخفضة )

 (19-2010التجارة اإلجمالية لدول املنظمة ذات االقتصادات الكبرى )متوسط  :2.5الشكل 

أملانيا وفرنسا واململكة  EU4لى قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية. تشمل املصدر: حسابات الكاتب بناء ع

 املتحدة وإيطاليا.
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عندما يتم تحليل اعتماد دول منظمة و 

التعاون اإلسالمي على االستيراد من 

املراكز االقتصادية الرئيسية، لوحظ أن 

هناك اعتماد أكبر على الصين باملقارنة 

مع االقتصادات الرئيسية األخرى في 

العالم. وتعتمد دول املنظمة الواقعة في 

أمريكا الالتينية بشكل أكبر نسبيا على 

واردات السلع الوسيطة، بما يتجاوز 

ضم دول منظمة التعاون %. وت30

اإلسالمي األخرى التي تعتمد بشدة على 

الواليات املتحدة كل من قطر واململكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية 

، على اليسار(. كما 4.5املتحدة )الشكل 

أن هناك عشر دول في املنظمة تعتمد 

% في حالة 36ل رئيس ي، حيث تصل إلى %، وهي دول آسيوية بشك20على االستيراد من الصين بما يزيد عن 

 ، على اليمين(.4.5قيرغيزستان )الشكل 

أما االعتماد على االستيراد من الدول األوروبية على املستوى الفردي واليابان ليس مرتفعا بشكل مفرط )الشكل 

ومع ذلك، عندما  %(.37.9%( والنيجر على فرنسا )38.7(. ويبدو أن ألبانيا تعتمد بشكل كبير على إيطاليا )5.5

يتم اعتبار الدول األوروبية اقتصادا واحد، سيكون هناك عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تتجاوز 

%. وأخيرا، عند البحث  في اعتماد دول منظمة التعاون اإلسالمي على االستيراد من بعض 50نسبة تبعيتها 

 حصة دول املنظمة في الصادرات والواردات العاملية :3.5الشكل 

لتجارة املصدر: حسابات الكاتب بناء على قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية 
 السلع األساسية.
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 املصدر: حسابات الكاتب بناء على قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية.
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%(، وبروناي دار 7.6اقتصادات املنظمة الرئيسية، لوحظ أن لدى أوغندا أعلى نسبة اعتماد على إندونيسيا )

%( 12.1%( وأذربيجان على تركيا )46%(، والبحرين على اململكة العربية السعودية )12.3السالم على ماليزيا )

 (.6.5)الشكل 

قبل االنتهاء من تحليل التجارة في 

 7.5السلع الوسيطة، يوضح الشكل 

دول منظمة التعاون اإلسالمي التي 

تمتلك أكبر حصة من صادرات 

وواردات السلع الوسيطة. ويتم 

% من جميع 98تصنيف ما يقرب من 

نها سلع الصادرات من نيجيريا على أ

وسيطة، والتي تستخدمها الدول 

املستوردة إلنتاج منتجات ذات قيمة 

مضافة أكبر. تليها بروناي دار السالم 

%( 95.1%( وكازاخستان )95.8)

%( ثم موزمبيق 94.1نام )وسوري

ومن حيث الواردات،  %(.93.6)

%( 68.6تستأثر كل من بنغالديش )

%( 67.2%( وتركيا )67.3وإندونيسيا )

%( 65.9%( وتونس )66.6زيا )ومالي

 2019-2015من أغلبية الدول األوروبية واليابان، دول املنظمة األولى، اعتماد دول املنظمة على االستيراد  :5.5الشكل 

 املصدر: حسابات الكاتب بناء على قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية.
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 2019-2015األخرى، دول املنظمة األولى، 

بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة املصدر: حسابات الكاتب بناء على قاعدة 
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بأعلى حصة من الواردات في املنتجات الوسيطة. كما تعتبر هذه الدول أيضا من بين دول منظمة التعاون 

 اإلسالمي األولى ذات القدرة التصنيعية األعلى.

وبشكل عام، فإن خصائص دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات الحصة األكبر من الصادرات في املنتجات 

سيطة هي دولها الغنية باملوارد والتي تصدر بشكل رئيس ي املنتجات املعدنية واملواد الخام األخرى. وفي املقابل، الو 

تتوفر دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات الحصة األعلى من الواردات على أنشطة تصنيعية أقوى نسبيا الستيراد 

 في شكل منتجات وسيطة أو نهائية. املنتجات الوسيطة إلضافة القيمة عليها وإعادة تصديرها

ة الدقيقة ملشاركة دول منظمة التعاون اإلسالمي في ال يوفر التحليل املقدم أعاله معلومات كافية حول الطبيع

سالسل القيمة العاملية، ولكنه يعرض بعض األفكار حول النمط الحالي لتجارة السلع الوسيطة وكذلك السلع 

% وبيعه في األسواق الخارجية 100الرأسمالية واالستهالكية. فال يكاد يوجد أي منتج يتم إنتاجه محليا بنسبة 

إلى تجهيزه أكثر. لذلك، إذا كان هناك نشاط يتعلق بالتصدير، سواء في السلع الرأسمالية أو دون اللجوء 

الوسيطة أو االستهالكية، فهذا يشير إلى شكل من أشكال املشاركة في سالسل القيمة العاملية. ولسوء الحظ، 

نتجات في مراحل اإلنتاج ُوجد أن حصص دول منظمة التعاون اإلسالمي في الصادرات والواردات العاملية للم

(. وحتى لو افترض أن هذه املنتجات تتضمن مستوى عال من القيمة 3.5املختلفة منخفضة للغاية )راجع الشكل 

 املضافة املحلية، فإن مشاركة دول منظمة التعاون اإلسالمي في سالسل القيمة العاملية ستكون منخفضة للغاية.

فرصا جديدة لدول منظمة التعاون اإلسالمي. فبعض الدول األعضاء في من شأن األزمات الحالية أن تجلب و 

املنظمة تتمتع بقرب جغرافي من االقتصادات األخرى غير األعضاء في املنظمة على مستوى إمداد املراكز 

االقتصادية الرئيسية فضال عن مزايا نسبية مهمة. كما تتمتع دول املنظمة الواقعة في منطقة البحر األبيض 

توسط بمزايا قوية في إطار إمداد الدول األوروبية، ال سيما في املنسوجات والسيارات واملنتجات الكيماوية. امل

وبالنظر إلى فرص الوصول التفضيلي إلى األسواق التي يتمتع بها البعض منها مع االتحاد األوروبي والقرب من 

 2019-2015دول املنظمة ذات أعلى حصة من التجارة في السلع الوسيطة،  :7.5الشكل 

 املصدر: حسابات الكاتب بناء على قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية.
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نظمة التعاون اإلسالمي االستفادة من التنويع وإعادة السوق األوروبية الكبيرة، يمكن لتلك البلدان األعضاء في م

اإلنتاج إلى املوطن املحتملين لسالسل القيمة العاملية. ومن أجل جذب الشركات متعددة الجنسيات واالستفادة 

من إعادة معايرة سالسل القيمة العاملية، يجب على دول منظمة التعاون اإلسالمي تطوير بناها التحتية املادية 

 قمية، وتحسين مناخ االستثمار العام وتقليل الحواجز غير الجمركية واإلدارية.والر 

وهناك أيضا فرص ومبررات اقتصادية أكبر للتكامل االقتصادي اإلقليمي. فعلى الرغم من أن بعض دول منظمة 

أوجه تكامل مهمة  التعاون اإلسالمي تتنافس على العديد من املنتجات املماثلة في األسواق الدولية، إال أن هناك

بين مختلف دول املنظمة، والتي يمكن استغاللها بشكل أفضل في الوضع االقتصادي الراهن. وفي ظل وجود إرادة 

سياسية قوية، يمكن أن يؤدي تطوير سالسل القيمة األقاليمية في بعض الصناعات إلى تحقيق منافع اقتصادية 

التنافسية، مما من شأنه أن يعزز الفرص الناشئة عن عودة مهمة على شكل إنتاجية ووفورات الحجم والقدرة 

 سالسل القيمة العاملية إلى موطنها وتنويعها.

 العودة املحتملة لسالسل القيمة العاملية إلى مواطنها والوجهات البديلة 5.3

ان لطاملا كان توسع سالسل القيمة العاملية يقدم مساهمات مهمة من حيث دعم املشاركة االقتصادية للبلد

النامية، والحد من الفقر، وزيادة العمالة واإلنتاجية. وفي هذا اإلطار، ركزت البلدان املتقدمة في الغالب على 

اإلنتاج كثيف املعرفة، والعالمات التجارية، والتصميم، والتسويق، وغير ذلك من األصول غير املادية؛ بينما 

 حيث ُيرحب باالستثمار األجنبي املباشر.استضافت البلدان النامية أنشطة التصنيع أو التجميع 

ة هندسة سالسل التوريد أثارت العواقب االقتصادية للجائحة أصال مناقشات حول الحاجة إلى إعادوقد 

وإن تعزيز العمليات اإلقليمية من خالل تركيز سالسل التوريد في مواقع أقرب هو إحدى االستراتيجيات  العاملية.

مواجهة مثل هذه الصدمات ال تتطلب من سالسل القيمة العاملية االعتماد على االكتفاء  املمكنة. ولكن املرونة في

الذاتي فقط. وعالوة على ذلك، فإن تغيير ديناميكيات السياسة التجارية العاملية يزيد من الحواجز التجارية 

إلى تأجيل أو إلغاء قراراتها  ويخلق حالة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية املستقبلية، مما يؤدي بالشركات

االستثمارية في الخارج، وإعادتها إلى بلدانها األصلية. وقبل الجائحة، كانت التحوالت في السياسة التجارية تخلق 

 أصال حوافز للشركات إلعادة تشكيل سالسل التوريد نحو البلدان ذات التعريفات املنخفضة.

ادة اإلنتاج إلى املوطن نسبيا بعد انتشار الجائحة، ال سيما في حالة وفي بعض القطاعات، ُيتوقع تسريع عملية إع

تعطل سالسل التوريد بشكل كبير وفرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات، مثل قطاع الصحة. أما في 

القطاعات األخرى األكثر تعقيدا، فال ُيتوقع اتخاذ إجراءات فورية. ومع ذلك، هناك ميل إلعادة النظر في سالسل 

مدعوم بشكل أكبر من خالل صعود األتمتة وتراجع  االتجاه وهذا. والطويلالقيمة العاملية على املدى املتوسط 

 الحاجة إلى قوة عاملة منخفضة التكلفة.

قد تؤدي الجائحة والتوترات التجارية أيضا إلى تغييرات هيكلية في سالسل التوريد لزيادة تنوع املوردين وزيادة و 

ونات واملنتجات الحيوية، على سبيل املثال في حالة السلع والخدمات التي ُينظر إليها على أنها ذات مخزونات املك

( . وفي استطالع حديث أجرته شبكة شركات برايس ILO, 2020fأهمية استراتيجية على املستوى الوطني )
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يك، أجاب غالبية املجيبين إما شركة في الواليات املتحدة واملكس 55( في عينة ممثلة من PWCووترهاوس كوبرز )

%( عند سؤالهم عما إذا سيقومون بإجراء تغييرات على نطاق سالسل التوريد 27%( أو "غير متأكد" )42بـ "نعم" )

(. وبشكل عام، يتم تحديد مستقبل سالسل القيمة العاملية من PWC, 2020الخاصة بهم بسبب فيروس كورونا )

اليف اإلنتاج وتكاليف التجارة واالبتكارات التكنولوجية والتوزيع الجغرافي خالل عوامل مختلفة بما في ذلك تك

 (.Choi, 2020العاملي للطلب واالستعداد ملواجهة مخاطر سالسل التوريد )

وفقا لتقرير مؤشر كيرني إلعادة اإلنتاج إلى املوطن، لقد سعت العديد من الشركات األمريكية إلى البحث عن و 

لن يؤدي إلى تحسين اتجاه إعادة اإلنتاج إلى املوطن في الواليات املتحدة  19-ولكن كوفيد سالسل توريد بديلة.

األمريكية. فعلى العكس من ذلك، تقوم الشركات بتنويع مورديها ومقاوليها من الباطن في بلدان ذات أسواق أقرب 

ة الطابع الصيني" من التصنيع (. وإن "إزالKearney, 2020ولكن ليس بالضرورة في الواليات املتحدة نفسها )

سيجعل الصين تفقد موقعها املركزي في العديد من شبكات التوريد العاملية لبعض األسواق الناشئة بما في ذلك 

 البرازيل واملكسيك وبعض دول جنوب شرق آسيا األخرى.

( أربعة مسارات محتملة 2020aوبالنظر إلى األزمات الحالية والتحوالت االقتصادية الجارية، يعرض األونكتاد )

. وتشير جميعها إلى تراجع اإلنتاج الدولي بدرجات متفاوتة. 2030لتكوينات اإلنتاج الدولية للعقد الزمني حتى عام 

تنطوي على شكل من أشكال  -إعادة اإلنتاج إلى املوطن، وإضفاء الطابع اإلقليمي، والتكرار  -ثالثة مسارات 

ية. والرابع، التنويع، يتوقع مزيدا من النمو، ولكن مع تركيز أكبر للقيمة تصغير حجم سالسل القيمة العامل

 املضافة وضغط يتجه نحو االنخفاض على االستثمار في األصول اإلنتاجية املادية.

ت البرية أو القريبة من في إعادة اإلنتاج إلى املوطن، يكون االتجاه نحو تبسيط عملية اإلنتاج واستخدام العملياو

وتلعب األتمتة املتقدمة التي تعتمد على الروبوتات دورا رئيسيا في هذا املسار. ففي قطاع التصنيع،  ل.السواح

يعتبر هذا املسار وثيق الصلة بشكل أساس ي بالصناعات ذات التكنولوجيا العالية والتي تعتمد على سالسل 

ملزيد من الضغوط الحمائية، إما ألنها  القيمة العاملية املكثفة. وقد تتعرض بعض الصناعات عالية التكنولوجيا

استراتيجية من منظور اقتصادي أو مثل املعدات الطبية أو ألنها تعتبر ذات أهمية  -توفر السلع األساسية 

كنولوجي. أما الصناعات التحويلية األخرى، فلديها نطاق محدود إلعادة اإلنتاج إلى املوطن بحيث أن لها روابط ت

 صول إلى املواد الخام أو عوامل اإلنتاج األخرى.هيكلية باملواقع للو 

وفي إطار إضفاء الطابع اإلقليمي، تتزايد سالسل القيمة على املستوى اإلقليمي أو املحلي. ومن منظور البلدان 

النامية، تكسر سالسل القيمة اإلقليمية التبعية عن األسواق والتكنولوجيات املتقدمة محفزة عملية التنمية 

فهي تسمح بمشاركة أعلى في سالسل القيمة؛ وتعزز التخصص الداخلي والتنويع الصناعي داخل املحلية؛ 

املنطقة وتفتح الفرص أمام التحول الهيكلي ورفع مستوى سلسلة القيمة. ومع ذلك، فإنه ليس من السهل إنشاء 

ويرها، فهي مهمة أكثر سالسل القيمة اإلقليمية. وفيما يتعلق بجذب منطقة معينة لسلسلة قيمة كاملة أو تط

صعوبة من قيام بلد معين بجذب االستثمار في قطاع الصناعة. وتتطلب سالسل القيمة اإلقليمية تنسيقا على 

املستوى اإلقليمي وظروفا نظامية مواتية. فحتى لو تمت تسوية الزخم السياس ي من أجل التحول إلى الطابع 

 اإلقليمي، فلن تكون عملية التنفيذ فورية.
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إذ تسمح الرقمنة للشركات  قمنة سلسلة التوريد أمرا محوريا،حالة تنويع سالسل القيمة العاملية، تعتبر ر  وفي

متعددة الجنسيات باستخراج املزيد من الكفاءات من شبكات اإلنتاج الدولية، من خالل تقليل تكاليف الحوكمة 

التقنيات الرقمية لتعزيز التنويع الدولي وبناء  واملعامالت وتعزيز التنسيق واملراقبة املركزية. وتشمل تطبيقات

مرونة سلسلة التوريد الرؤية الواضحة في الوقت الفعلي لتوافر املواد الخام والسلع النهائية؛ واملراقبة املحسنة 

للعمليات واألفراد واألصول، بما في ذلك تتبع املوردين الخارجيين وصوال إلى أسفل سلسلة التوريد. وتشمل أيضا 

 ستخدام الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي لضمان االستجابة في الوقت املناسب للصدمات واالنقطاعات.ا

وعلى نفس املنوال، يتم تكرار أنشطة التصنيع املنسقة مركزيا بحيث تصبح أقرب إلى نقطة االستهالك بمساعدة 

وات إنتاج التصنيع معا وتكرارها في تقنيات اإلنتاج الجديدة. ويتميز هذا بسالسل قيمة قصيرة، مع تجميع خط

العديد من املواقع. وبالتالي، فإن التشتت الجغرافي لألنشطة االقتصادية مرتفع، مع تركيز األنشطة عالية القيمة 

في مواقع قليلة ولكن بمشاركة واسعة في عملية التصنيع من خالل الطباعة ثالثية األبعاد أو أدوات األتمتة 

 األخرى.

اك الكثير من حالة عدم اليقين بشأن املسار الدقيق لتحول اإلنتاج الدولي، ال سيما فيما يتعلق ال يزال هن

بالجدول الزمني للتحول ونطاقه. كما أنه ليس هناك ما يضمن أن االقتصاد العاملي سيستفيد من عملية إضفاء 

( تجري 2020dدان االقتصادي )الطابع اإلقليمي والوطني املتصاعدة. وإن منظمة التعاون والتنمية في املي

، تين مبّسطتين من االقتصاد العالممجموعة من عمليات محاكاة النماذج االقتصادية الستكشاف نسخ

إحداهما تشتت اإلنتاج في سالسل القيمة العاملية واألخرى حيث يكون اإلنتاج محليا بدرجة أكبر ويعتمد فيها كل 

وردين األجانب. وقد وجد التقرير أن إعادة سالسل التوريد إلى املوطن من الشركات واملستهلكون بشكل أقل على امل

لن يؤدي فقط إلى زيادة التكاليف بالنسبة للشركات واملستهلكين، ولكن أيضا، واألهم من ذلك، سيفشل في 

ن حماية الجهات االقتصادية الفاعلة من حالة عدم اليقين. كما ستتكبد جميع البلدان خسائر جراء التحول م

 االقتصادات املترابطة إلى نظام محلي لإلنتاج.

التحديات والفرص القائمة في السياسة العامة لبلدان منظمة التعاون  5.4

 اإلسالمي في ظل "الوضع الطبيعي الجديد"

تتميز سالسل التوريد الحالية بتحسين األنشطة لتقليل التكاليف وتقليص حجم املخزونات وزيادة استخدام 

ممكنا توقع  يكن لرغم من أن مثل هذه التحسينات تأخذ في االعتبار مختلف املخاطر، إال أنه لماألصول. وعلى ا

الصدمات املشتركة التي تواجهها الشركات اليوم قبل بضع سنوات. وتشير االتجاهات الحالية في صنع السياسة 

الجائحة. ومن املتوقع أن تؤثر النزعة االقتصادية إلى الكثير من حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية و 

 اإلقليمية والحمائية والقومية االقتصادية املتزايدة على األداء الحالي لسالسل القيمة في جميع أنحاء العالم.

وفي ظل هذا "الوضع الطبيعي الجديد" )في إشارة إلى التغيير امللحوظ في الوضع السائد(، ستكون هناك تحديات 

نظمة التعاون اإلسالمي فضال عن فرص سانحة. وقد يؤدي ارتفاع القومية االقتصادية إلى تعترض طريق دول م

اإلضرار ببعض دول املنظمة التي اندمجت أصال بشكل جيد في سالسل القيمة العاملية. وليس ضربا من الواقع 

سالسل القيمة، ربما توقع عالم يتم فيه إنتاج كل منتج دون مشاركة دولة أخرى. وسيكون املستوى العالي من 
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حتى في ظرف أكثر تعقيدا مما هو الحال عليه بالفعل، هو الشكل السائد لإلنتاج. ومع ذلك، من املتوقع أن تحاول 

 البلدان تحقيق االكتفاء الذاتي على مستوى إنتاج بعض املنتجات الهامة.

صادية والنزعة الحمائية. فبينما تتمتع ويتمثل التحدي اآلخر في املنافسة املتزايدة نتيجة تنامي القومية االقت

البلدان املتقدمة ذات الهيكل االقتصادي القوي واملتنوع بميزة تنافسية على عدد من الجبهات، فإن البلدان 

ز ستكافح من أجل تنويع اقتصاداتها وتحقيق القدرة التنافسية 
ّ
النامية ذات الهيكل االقتصادي الضعيف واملرك

نتجات. وقد يؤدي هذا إلى تصعيد التوترات التجارية؛ بحيث ستتبنى الدول على املستوى في مجموعة أوسع من امل

 الفردي سياسات لحماية صناعاتها. ومن املرجح أن يتحقق هذا السيناريو في القطاعات التي تعتبر استراتيجية.

التسليم واالختالالت. ولن تتطلب الشركات قدرا أكبر من املرونة ومخازن مؤقتة أقوى الستيعاب التأخيرات في و 

يكون من السهل عليها إعادة هندسة سالسل القيمة الخاصة بها بالكامل، لكنها ستبحث عن قدر أكبر من املرونة 

في سالسل توريدها. وحتى إذا لم تستطع دول منظمة التعاون اإلسالمي جذب الجزء األكبر من سالسل القيمة 

شركات أو البلدان املضيفة، فيمكنها أن تقدم للشركات شكال من أشكال بسبب القيود املختلفة التي تفرضها ال

من صير تدريجيا تاملرونة من خالل إثبات قدرتها على توريد عناصر معينة من املنتجات. وبمرور الوقت، قد 

 املوردين الرئيسيين، بدال من املوردين االحتياطيين.

إلعادة اإلنتاج إلى املوطن أو بالقرب منه اعتمادا على عوامل مختلفة تختلف اآلثار املترتبة على العملية املحتملة و 

مثل الحجم والقرب الجغرافي والجودة املؤسسية واملوارد املتاحة. وتكون االقتصادات األصغر، في املتوسط، أكثر 

ح أن تمتلك عرضة من البلدان األكبر لالضطرابات التي تشهدها إمدادات املدخالت املستوردة . ومن غير املرج

هذه البلدان القدرة على إنتاج جميع مكونات املنتج النهائي، وخاصة املنتجات املتطورة. كما أن روابطها 

االقتصادية من حيث توريد املكونات املستوردة ليست متنوعة بما يكفي لالستعانة بمصادر خارجية لتأمين 

% في 70تشير إلى أن أملانيا تعاني من اختالالت تصل إلى  األجزاء املطلوبة بسرعة من موردين بديلين. وإن التقارير

 (.ILO, 2020dاملدخالت املستوردة بسبب الجائحة، على الرغم من امتالكها ألكثر شبكات املوردين تنوعا )

ولالستفادة من عملية إعادة توجيه سالسل التوريد، يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خفض تكاليف 

ومن  النهوض بالقدرات التكنولوجية وتعزيز مستوى تأهبها للتصدي للمخاطر املرتبطة بسالسل التوريد.التجارة و 

أجل خفض تكاليف التجارة، يمكنها توقيع اتفاقيات التجارة اإلقليمية، وتحسين البنية التحتية املادية والرقمية 

 وتقليل اإلجراءات التجارية املرهقة.

 

تبحث عن البنية التحتية للنقل واالتصاالت ضرورية لتوفير بيئة مواتية للشركات التي  كما تعتبر االستثمارات في

ومن أجل تحسين القدرات التكنولوجية، يتعين عليها االستثمار في رأس املال  شبكات سالسل قيمة بديلة.

اذ تدابير لزيادة وأخيرا، ينبغي اتخ ير وحماية حقوق امللكية الفكرية.البشري، وزيادة نفقات البحث والتطو 

الجاهزية ملخاطر سالسل التوريد وتحسين املرونة في مواجهة هذه املخاطر، مثل فشل شبكات النقل 

 واالتصاالت، ومخاطر السوق املالية، ومخاطر األوبئة والجوائح، ومخاطر األمن السيبراني.
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قد يكون تحليل هذه التدابير مفرطا إلى حد ما و 

هذا الفصل. ولكن من أجل تقديم بعض ألغراض 

املالحظات العامة حول الوضع الراهن في دول 

منظمة التعاون اإلسالمي، سيتم إجراء مناقشات 

 8.5موجزة حول مؤشرات مختارة. ويوضح الشكل 

( عبر ثالث LPIتوزيع نقاط مؤشر األداء اللوجستي )

مجموعات مقارنة، بحيث تعكس الدرجات األعلى 

يا أفضل. ويشبه توزيع درجات مؤشر أداء لوجست

األداء في دول منظمة التعاون اإلسالمي تلك املوجودة 

في البلدان النامية غير األعضاء فيها، ولكنه أقل 

دولة في  13بكثير من البلدان املتقدمة. وهناك 

املنظمة تستأثر بدرجات على مؤشر األداء اللوجستي 

 .2.87أعلى من املتوسط العاملي البالغ 

وباعتباره مؤشرا على االبتكار والقدرة على التطوير 

ثين لكل مليون التكنولوجي، تم توضيح عدد الباح

ويظهر أن في غالبية دول  .9.5شخص في الشكل 

. 1000منظمة التعاون اإلسالمي، هذا الرقم أقل من 

باحث لكل  2000وفقط ماليزيا تتوفر على أكثر من 

ادية والبشرية أقل مليون. وفي حين أن القدرات امل

بكثير مما هي عليه في البلدان املتقدمة، فإن متوسط 

معدالت التعريفة التي تطبقها دول منظمة التعاون 

(. وبينما يبلغ متوسط 10.5اإلسالمي أعلى )الشكل 

%، فإن 8معدل التعريفة الجمركية لدولة املنظمة 

% 4.2% في البلدان املتقدمة و 1.7هذا املستوى يبلغ 

البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون في 

اإلسالمي، مما يشير إلى ارتفاع نسبي في النزعة 

 الحمائية التي تطبقها دول املنظمة.
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 2018مؤشر أداء الخدمات اللوجستية،  :8.5الشكل 

: دول 1قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي.  املصدر:

: الدول املتقدمة 2(؛ 52منظمة التعاون اإلسالمي )العدد=

(. 70: الدول النامية غير األعضاء في املنظمة )العدد=3(؛ 35)العدد=

 ( يظهر عدد الدول.Yاملحور )
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مؤهلة بما يكفي الستقطاب قدر وعلى العموم، إن القدرات القائمة في الوقت الراهن في بلدان املنظمة ليست 

من شأن قربها الجغرافي من التجمعات االقتصادية  لكنكبير من االستثمارات خالل فترة ما بعد الجائحة. و 

الرئيسية أن يمنحها نوعا من التميز. كما أن وضع السياسات املناسبة خالل فترة الجائحة قد يجسد غطاء ملزيد 

قيمة جديدة. وفي ظل تنامي النزعة الحمائية   من املزايا من حيث استقطاب الشركات األجنبية إلحداث سالسل

ل اإلقليمي، فإن تسهيل حركة البضائع واألشخاص بين مختلف املناطق في فترة ما بعد الجائحة قد وأهمية العم

 يلعب دورا غاية في األهمية على مستوى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

 عدد الباحثين لكل مليون  :9.5الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي. آخر 
منظمة التعاون اإلسالمي : دول 1. 2010عام متاح بعد 

: الدول النامية 3(؛ 36: الدول املتقدمة )العدد=2(؛ 22)العدد=
 ( يظهر عدد الدول.Y(. املحور )44غير األعضاء في املنظمة )العدد=
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 2018متوسط معدالت التعريفات،  :10.5الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي. 
: دول منظمة 1املوزون ملعدالت التعريفات املطبقة. املتوسط 

: 3(؛ 33: الدول املتقدمة )العدد=2(؛ 33التعاون اإلسالمي )العدد=
( Y(. املحور )57الدول النامية غير األعضاء في املنظمة )العدد=

 يظهر عدد الدول.
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وفي هذا الصدد، تقدم التوصيات التالية لدول منظمة التعاون اإلسالمي في أعقاب التحول املحتمل لإلنتاج 

 دولي:ال

إن تصاعد التوترات التجارية يضر بشكل كبير بالسلوك  :الحد من حالة عدم اليقين بشأن السياسة العامة

االستثماري للشركات بسبب زيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسة العامة. ويؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى 

كون أيضا إنفاقهم وتزيد البنوك تكلفة تأجيل قرارات االستثمار من قبل الشركات، بينما يخفض املستهل

تمويالتها. وهذه العوامل بدورها تقلل الطلب الكلي وتخفض النمو االقتصادي. وعليه، يجب على دول منظمة 

التعاون اإلسالمي التقليل من حالة عدم اليقين بشأن السياسة العامة من خالل اإلبالغ الواضح وفي الوقت 

 بلية في السياسة التجارية لدعم االستثمار والسلوك االستهالكي.لتغييرات املستقعن ااملناسب 

بغض النظر عن مستوى تنمية البلدان، عانى عدد منها  :تحقيق االكتفاء الذاتي في املنتجات االستراتيجية

ر باألهمية 19-نقصا في املنتجات الصحية الهامة خالل االستجابة لالنتشار السريع لجائحة كوفيد
ّ
. وهذا يذك

لبالغة لتحقيق االكتفاء الذاتي في املنتجات االستراتيجية. ومن أجل اكتساب مرونة أكثر في خضم صدمات ا

في املنتجات التي تعتبر حيوية أو  يمماثلة، من الضروري أن تحقق دول منظمة التعاون اإلسالمي اكتفاءها الذات

 استراتيجية.

أن االعتماد الكبير على الواردات مقابل إمدادات أصبح من الواضح  :تقليل مستوى التبعية ملورد واحد

املدخالت املحلية، والتركيز العالي لشبكات موردي املدخالت األجنبية في بلد واحد أو عدد قليل من البلدان، يجعل 

هذه القطاعات أكثر عرضة إلغالق أماكن العمل القائمة واملستقبلية. لذلك، عند إنشاء سالسل القيمة أو 

 من األهمية بمكان تجنب التبعية لسوق أو مورد واحد.التوريد، 

ينطوي إضفاء الطابع الوطني أو اإلقليمي على  :التركيز على سالسل القيمة البينية على املستوى اإلقليمي

أكثر من تنوع املوردين في االقتصاد العاملي وتقليل بشكل سالسل التوريد بشكل موضوعي على خطر التقليص 

النامية لالستفادة من تدفقات رأس املال املرتبطة بسالسل القيمة العاملية ونقل  فرص االقتصادات

التكنولوجيا. وقد تتمثل إحدى النتائج املحتملة في حدوث انخفاض كبير في قدرة البلدان النامية على التصنيع 

تم تسجيله في العديد  من خالل االرتباط بسالسل القيمة العاملية وإعاقة التقدم االجتماعي واالقتصادي الذي

(. وقد يكون العالج هو التركيز على سالسل القيمة البينية على املستوى Seric et al., 2020من املناطق النامية )

إذ من املتوقع أن تكون سالسل القيمة البينية على املستوى  ،ليميةاإلقليمي، بدال من سالسل القيمة األقا

ليمية ويمكن أن تكون حافزا متواصال لنقل رأس املال والتكنولوجيا لدول ااإلقليمي أكثر مرونة من تلك األق

منظمة التعاون اإلسالمي. ومن شأن ذلك أن يسهم أيضا في تحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين دول املنظمة، كما 

 .2025هو مذكور في برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي العشري لعام 

قد تصبح دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تزخر  :كز االقتصادية الرئيسيةاستغالل عامل القرب من املرا

بتوليفة كافية من القوى العاملة املاهرة وذات املهارات املنخفضة بجوار االتحاد األوروبي أكثر جاذبية لبعض 

ريجي بمرافق اإلنتاج مشاريع التصنيع، باملقارنة مع مواقع شرق آسيا. وإذا وفرت هذه البلدان بيئة لالرتقاء التد

مع ظهور األتمتة واملصانع الذكية، فإنها ستحافظ على دورها كشريك رئيس ي في سالسل القيمة األقليمية. وفي 



 التحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين :الجزء الثالث

 
 2020 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 التحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين
116 

هذه الحالة، ستسنح إمكانية جذب استثمارات متطورة لتقديم مجموعة كاملة من خدمات الدعم في هذه 

ضرورية حتى ال ينحصر اهتمام الدول املشاركة في سالسل  البلدان. وتعتبر مثل هذه اإلستراتيجية طويلة األمد

 القيمة العاملية على األنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة.

يبدو أن اإلنعاش املطول من الركود  :تجنب اإلجراءات غير الشفافة على مستوى السياسة التجارية

ة على فترات أطول، بحيث سيكون سيؤدي إلى توزيع النزعة الحمائي 19-االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد

الدافع الرامي لحماية الصناعات املحلية من منافسة الواردات أقوى لدى الحكومات. وخالل هذه الفترة، من 

املهم تجنب اللجوء إلى أشكال غير شفافة من التدابير التجارية خارج النظام القائم على القواعد. وهذا من شأنه 

 عن اتخاذ قرارات محتملة بإعادة التفكير في سالسل التوريد الخاصة بهم. أن يثني املستثمرين األجانب

في ظل الوضع الطبيعي الجديد، سيكون القرب من املوردين  :االنخراط في اتفاقيات التجارة الحرة اإلقليمية

واملستهلكين من خالل بنية تحتية متطورة بدرجة كافية ذا أهمية قصوى. وباإلضافة إلى هذين العاملين، فإن 

اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتالت التجارية الكبيرة ستكون عامل جذب آخر للشركات متعددة الجنسيات 

 الستثمار في دول منظمة التعاون اإلسالمي.للنظر في ا

عنى بقطاعات مختلفة أن يجذب  :إنشاء تكتالت إقليمية
ُ
في السياق اإلقليمي، من شأن إنشاء تكتالت إقليمية ت

أيضا الشركات العاملة في قطاعات معينة. فالتكتالت تضع األساس لتجمعات جغرافية لألعمال املترابطة 

تبطة بها. كما توفر مزايا مهمة من حيث التكلفة من خالل خلق تآزر مباشر وغير مباشر واملوردين واملؤسسات املر 

بين الشركات في مجموعات وتساهم في إنتاجية البلدان وقدرتها التنافسية. وسيكون هذا عمليا بشكل خاص 

تصادية غير متنوعة عندما تكون البلدان املشاركة في التكتالت اإلقليمية صغيرة اقتصاديا وتكون األنشطة االق

بما فيه الكفاية. وإن إنشاء تكتالت إقليمية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يتطلب إرادة سياسية قوية وتكامل 

 اقتصادي أكبر على املستوى اإلقليمي.

. ال تتوفر بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي على ميزة القرب الجغرافي .. :االستثمار في تحسين مستوى الربط

فيمكن التغلب على الُبعد عن طريق تحسين مستوى الربط وخفض تكاليف التجارة. كما يمكن تخفيض 

التكاليف املتعلقة بالتأخير وحالة عدم اليقين من خالل إصالح الجمارك، وإدخال املنافسة في خدمات النقل، 

 (.WB, 2019وتحسين هيكل املنافذ وإدارتها )

دعم قدرتها التنافسية اإلقليمية، يمكن لدول منظمة التعاون اإلسالمي أيضا  من أجل :ةإنشاء تكتالت لوجستي

إنشاء تكتالت لوجستية إقليمية لضمان التسليم الفعال في الوقت املناسب للمنتجات الوسيطة. ومن خالل 

إلى ذلك، التعامل مع كميات كبيرة من الشحن، من املمكن تحقيق وفورات الحجم والنطاق في تكتالت. وباإلضافة 

تقدم تكتالت الخدمات اللوجستية مزايا تعتمد على قابلية تبادل أصول النقل والخدمات اللوجستية. وسيؤدي 

 ذلك إلى زيادة القدرة التنافسية للبلدان التي تستخدم التكتل وتسهيل التسليم السريع للسلع.

( أيضا عاملين ناشئين يتوقع أن AIالصطناعي )تعتبر األتمتة والذكاء ا :االستثمار في األتمتة والذكاء االصطناعي

يشكال سالسل القيمة العاملية على املدى املتوسط. فالشركات تتواجد في مرحلة التحول نحو شبكات التوريد 



 واإلقليمية وانعكاساتها على دول منظمة التعاون اإلسالميعلى سالسل القيمة العاملية  19-آثار كوفيد :الفصل الخامس
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( والذكاء االصطناعي. وقد حفزت الصدمات IoTالرقمية من خالل التقنيات الرقمية بما في ذلك إنترنت األشياء )

على النظر في الخاصية امللحة لهذا التحول. كما أنهما لن يقلال من أهمية العمالة منخفضة األخيرة الشركات 

التكلفة، ولكنهما سيقلالن أيضا من االختالالت في سالسل التوريد. ومن املتوقع أيضا أن يؤدي الطلب املتزايد على 

تمتة التي يجري تنفيذها بالفعل. وفي التفاعل البشري املنخفض إلى تسريع االستثمارات في مجال الروبوتات واأل

هذا الصدد، يجب على دول منظمة التعاون اإلسالمي االستثمار في التقنيات املتقدمة، أو على األقل تكييف 

 صناعاتها التحويلية مع هذه التقنيات الجديدة لتظل قادرة على املنافسة.
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 امللحق: تصنيفات البلدان

 

A. املجموعات القطرية الرئيسية املستخدمة في التقرير 
 

 (:1+56دول منظمة التعاون اإلسالمي )

 أفغانستان

 ألبانيا

 الجزائر

 أذربيجان

 البحرين

 بنغالديش

 بنين

 بروناي دار السالم

 بوركينا فاسو

 الكاميرون

 تشاد

 جزر القمر

 كوت ديفوار

 جيبوتي

 مصر

 الغابون 

 غامبيا

 غينيا

 غينيا بيساو

 غيانا

 إندونيسيا

 إيران

 العراق

 األردن

 كازاخستان

 الكويت

 قرغيزستان

 لبنان

 ليبيا

 ماليزيا

 املالديف

 مالي

 موريتانيا

 املغرب

 موزمبيق

 النيجر

 نيجيريا
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 باكستان

 فلسطين

 قطر

 اململكة العربية السعودية

 السنغال

 سيراليون 

 الصومال

 السودان

 سورينام

 )سوريا*(

 طاجيكستان

 توغو

 تونس

 تركيا

 تركمانستان

 أوغندا

 اإلمارات العربية املتحدة

 أوزبكستان

 اليمن

 منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا()* العضوية في 

 :الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

 أنغوال 

 أنتيغوا وباربودا

 األرجنتين
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 بربادوس

 بالروسيا

 بليز

 بوتان

 بوليفيا
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 البرازيل

 بلغاريا

 بوروندي

 الرأس األخضر



 امللحق

 

 2020 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك
 أوجه عدم اليقينالتحديات على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد 

119 

 كمبوديا

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 تشيلي

 الصين

 كولومبيا

 جمهورية جمهورية الكونغو

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
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 (:39الدول املتقدمة* )
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 الواليات املتحدة

  .(2020)* بناء على قائمة الدول املتقدمة املصنفة من قبل صندوق النقد الدولي. آخر تحديث أبريل 
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B. التصنيف الجغرافي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 )بناء على تصنيف البنك الدولي( 

 

 OIC-SSA: (21أفريقيا جنوب الصحراء )

 بنين
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 جزر القمر

 وت ديفوارك
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 النيجر

 نيجيريا

 السنغال

 سيراليون 
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 OIC-MENA(: 1+18الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 الجزائر
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 تونس
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 اليمن

 )* العضوية في منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا(

 

 OIC-ESALA: (9شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية )
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 بنغالديش***
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ESALA .هو مزيج من البلدان في )*( شرق آسيا واملحيط الهادئ، )**( أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و )***( جنوب آسيا 

 

 OIC-ECA: (8أوروبا وآسيا الوسطى )

 ألبانيا

 أذربيجان

 

 

 كازاخستان
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 طاجيكستان

 تركيا

 

 

 تركمانستان
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