
 

 19-مواجهة جائحة �وفید
 في الشرق األوسط وآسیا الوسطى

 2020إبر�ل/نیسان 

 الصدمات  -1

فإلى جانب اآلثار المدمرة  :تعرضت منطقة الشرق األوسط وآسیا الوسطى لصدمتین �بیرتین تعزز �ل منهما آثار األخرى  •
والهبوط في أسعار النفط في حدوث اضطراب اقتصادي �بیر �المنطقة من   19-على صحة اإلنسان، تتسبب جائحة �وفید

خالل صدمات العرض والطلب المتزامنة. و�انت معظم بلدان المنطقة تقر�با قد أبلغت عن حاالت إصا�ة مؤ�دة �فیروس 
 % منذ بدا�ة العام الجاري.50نفط �أكثر من كورونا، �ما هبطت أسعار ال

تسببت الجائحة في حدوث اضطرا�ات حادة وخسائر فادحة في التجارة، مما أثر على القطاعات ومؤسسات األعمال الغنیة   •
فقد أدت إجراءات االحتواء في االقتصادات الرئیسیة وأهم البلدان الشر�كة تجار�ا إلى تخفیض الطلب الخارجي  :�الوظائف

�شدة. وقد أثر تباطؤ النشاط العالمي الناجم عن ذلك على سالسل القیمة العالمیة في المنطقة، وعلى قطاعات التجزئة  
اإلجراءات فإن ، هنفسالوقت الصغیرة والمتوسطة. وفي  مؤسساتالوالصناعات التحو�لیة الغنیة �الوظائف، فضال على 

طلب المستهلكین، ال سیما في   تضعفاالحتوائیة التقیید�ة التي اتخذتها حكومات المنطقة والمخاوف من اإلصا�ة �العدوى 
، مما زاد من التحد�ات قطاعات السیاحة والضیافة والتجزئة. وفي الوقت ذاته، ازدادت حدة تضییق األوضاع المالیة العالمیة

 أمام المنطقة.

هذه الجائحة   فسوف تتسببرغم أجواء عدم الیقین الكثیفة التي تكتنف عمق هذه األزمة ومدتها،    :األثر قد �كون طو�ل األمد •
رجي في  الدین العام والدین الخا  ز�ادة في تفاقم مشكلة البطالة �المنطقة وازد�اد مواطن الضعف المرتفعة �الفعل الناجمة عن

 العدید من البلدان. 

 استجا�ات البلدان -2

فقد اتخذت إجراءات لحما�ة األرواح واحتواء انتشار الفیروس ودعم   : سر�عة في استجا�اتها لمواجهة األزمة�انت البلدان  •
القطاعات المتضررة �شدة. وعلى الرغم من ز�ادة اإلنفاق على الصحة العامة في �ل البلدان لدعم الحالة الطارئة وتعز�ز 

االستعداد ومستو�ات اإلنفاق  البنیة التحتیة في مجال الرعا�ة الصحیة فقد تباینت االستجا�ات المتعلقة �الصحة حسب حالة
 الحالیة.  

فقد أعلنت بلدان    :المتاح للتصرفالسیاسة  تباین حجم التدابیر على مستوى المالیة العامة في مختلف البلدان حسب حیز   •
�لغت في و كثیرة عن مجموعات من التدابیر على مستوى المالیة العامة، شملت تدابیر على جانبي اإلیرادات والنفقات، 

 من إجمالي الناتج المحلي.   % 3.8وسط المت

من  % 3.4فقد تم اإلعالن عن تدابیر لدعم السیولة في سبعة بلدان، �متوسط قدره  :قدمت البنوك المر�ز�ة دعما مباشرا •
إجمالي الناتج المحلي. وتم تیسیر موقف السیاسة النقد�ة في أنحاء المنطقة، مع استخدام سعر الصرف �هامش أمان حسبما 

 �كون مالئما.
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 اآلفاق المتوقعة ومواطن الضعف -3 

 المنطقة  معظم بلدان  تقام  : %3.1�متوسط قدره    2020تسجل المنطقة انكماشا في  حیث  األثر االقتصادي سیكون �الغا،   •
ملیار دوالر من الناتج  425ما �عادل استبعاد وهو نقاط مئو�ة في سنة واحدة،  4�أكثر من  �الخفضبتعدیل توقعات النمو 

الكلي للمنطقة. وجاءت هذه التعدیالت �النسبة لكل البلدان تقر�با أعلى من التعدیالت المسجلة أثناء األزمة المالیة العالمیة  
 .  2015وصدمة أسعار النفط في  2008في 

فمن المتوقع أن یؤدي الهبوط  :�الصراعات من المتوقع أن یلحق ضرر جسیم بوجه خاص �الدول الهشة والمتأثرة •
االقتصادي إلى تفاقم حدة التحد�ات الكبیرة �الفعل التي تواجه هذه البلدان على المستوى اإلنساني وفیما یتعلق �أزمة الالجئین، 
 ال سیما في ظل ضعف البنى التحتیة الصحیة واألحوال المعیشیة في هذه البلدان مما سیحفز من سرعة انتشار الجائحة.   

تتعرض البلدان المصدرة للنفط لصدمة مزدوجة یتزامن   :ألرصدة الخارجیة وأرصدة المالیة العامة وقعت تحت وطأة الضغوطا •
ملیار دوالر في    250فیها انخفاض الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط، حیث یتوقع تراجع الصادرات النفطیة �أكثر من  

% من إجمالي الناتج  10ن تتحول أرصدة المالیة العامة إلى السالب، متجاوزة أنحاء المنطقة. ونتیجة لذلك، من المتوقع أ
المحلي في معظم البلدان. أما البلدان المستوردة للنفط فسوف تتأثر سلبا �التراجع الكبیر في تحو�الت العاملین في الخارج  

  - الكبیر في عجز المالیة العامة بهذه البلدانوتدفقات االستثمارات ورؤوس األموال من البلدان المصدرة للنفط. ومع التدهور  
من المتوقع ارتفاع مستوى الدین العام في منطقة ف -انخفاض النمو على اإلیرادات الضر�بیة وارتفاع اإلنفاق أثر من جراء 

 % من إجمالي الناتج المحلي.  95الشرق األوسط وشمال إفر�قیا وأفغانستان و�اكستان إلى قرا�ة 

قر�با مخاطر على  آجالها الدیون الكبیرة التي تستحق  تشكل :لضعف، تماشیا مع االتجاهات العامة العالمیةتزاید مواطن ا  •
تحد مستو�ات الدین العام المرتفعة من الحیز المالي المتاح  من المحتمل أنالتمو�ل في ظل الظروف الحالیة �األسواق. و 

 التخاذ تدابیر إضافیة. 

 أولو�ات السیاسة -4 

ینبغي استیعاب اإلنفاق األساسي على الصحة، �غض النظر عن الحیز المالي. أما   :ة القصوى هي إنقاذ األرواحاألولو� •
النفقات غیر األساسیة فینبغي تأجیلها إل�جاد الحیز الالزم للتصرف. وقد یلزم توفیر التمو�ل الخارجي والدعم من الجهات 

 المانحة.

لواقع على األسر، والقطاعات األشد تضررا،  ت الحما�ة لمحر�ات النمو، مع تخفیف األثر ااینبغي أن توفر السیاس •
فینبغي أن تكفل سیاسة المالیة العامة توفیر شبكات األمان االجتماعي الكافیة، وتقد�م  :الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات

قد�ة  مساعدات التخفیف الضر�بي، و�عانات الدعم، والتحو�الت المؤقتة والموجهة للمستحقین. و�نبغي أن تضمن السیاسات الن
 والمالیة تلبیة احتیاجات السیولة مع الحفاظ على السالمة المالیة. 

وسیتطلب  :في المرحلة القادمة، ینبغي أن یتمثل الهدف المنشود في وضع االقتصاد على مسار تحقیق النمو المستدام •
لنقد�ة حیثما توافر الحیز الالزم،  هذا استعادة الثقة، عن طر�ق توفیر دعم واسع النطاق على مستوى المالیة العامة والسیاسة ا 
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وطلب المساعدة الخارجیة في حالة ضیق الحیز المتاح. وال ینبغي إلغاء هذا الدعم إال إذا �ان االقتصاد ماضیا �الفعل على  
 مسار التعافي؛ و�نبغي تجنب اللجوء إلى السیاسات الحمائیة. 

 دور صندوق النقد الدولي   -5 

طلبا مقدما حتى اآلن للحصول    12فهناك    :لقدر غیر مسبوق من الطلب على المساعدات الطارئة�ستجیب الصندوق حالیا   •
على التمو�ل من الصندوق. و�انت جمهور�ة قیرغیزستان هي أول بلد عضو �ستفید من موارد "أداة التمو�ل السر�ع"/"التسهیل 

األردن االقتصادي الجدید الذي یدعمه الصندوق الحیز  االئتماني السر�ع"، وأفادت منه تونس أ�ضا �عد ذلك. و�وفر برنامج 
الالزم للنفقات الحیو�ة المتعلقة �الصحة. وقام المغرب مؤخرا �السحب من الموارد المتاحة �موجب "خط الوقا�ة والسیولة"  

 لتلبیة احتیاجات ناشئة عن األزمة الراهنة.

فقد عقدت عدة   :ار�ة الوثیقة في جهود البلدان األعضاءال تزال إدارة الشرق األوسط وآسیا الوسطى مستمرة في المش •
مؤتمرات هاتفیة مرئیة على مستوى المنطقة لمشار�ة السلطات في جهودها لمواجهة الصدمات سر�عة التطور. و�قدم الخبراء 

 سات.المشورة من خالل المشار�ات الثنائیة المستمرة ونشر مبادرات الصندوق وأفضل الممارسات على مستوى السیا

التنسیق عن �ثب مع المؤسسات المالیة الدولیة، و�نوك التنمیة متعددة األطراف، و�نوك التنمیة   نحن مستمرون في  •
 یزال خبراء الصندوق مستمرون في التعاون الوثیق، على مستوى مختلف بلدان منطقة فال :اإلقلیمیة، والجهات المانحة

البنك الدولي، و�نك التنمیة اآلسیوي، والبنك األورو�ي لإلنشاء والتعمیر، الشرق األوسط وآسیا الوسطى، مع زمالئهم في 
و�واصلون التنسیق مع الهیئات اإلقلیمیة مثل صندوق النقد العر�ي، والصندوق العر�ي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،  

اسات، والمساعدات المالیة، ودعم  المشورة �شأن السی حشدولجنة التعاون االقتصادي اإلقلیمي آلسیا الوسطى، وذلك بهدف 
 الجهات المانحة، ومساعدات تخفیف أعباء الدیون.  
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نمو إجما�� الناتج المح�� الحق���� (التغ�� %)
MENAP 3.9-0.73.1منطقة

4.7-4.2-0.8ال�لدان المصدرة للنفط
3.3-0.62.7منها: مجلس التعاون الخل����

2.5-3.51.0ال�لدان المستوردة للنفط

نمو إجما�� الناتج المح�� غ�� النف��¹ (التغ�� %)
MENAP ��� 3.9-1.85.0ال�لدان المصدرة للنفط

3.2-2.44.3منها: مجلس التعاون الخل����

( رص�د المال�ة العامة (% من إجما�� الناتج المح��
MENAP 8.6-10.8-4.1منطقة-

-9.2-11.8-3.0ال�لدان المصدرة للنفط
-8.1-10.4-2.1منها: مجلس التعاون الخل����

-7.0-8.5-7.3ال�لدان المستوردة للنفط

( رص�د المال�ة العامة غ�� النف�� (% من إجما�� الناتج المح�� غ�� النف��
MENAP ��� 27.5-31.2-30.4ال�لدان المصدرة للنفط-

-30.6-34.4-34.9منها: مجلس التعاون الخل����

( الحساب الجاري (% من إجما�� الناتج المح��
MENAP 4.5-0.65.5منطقة-

-4.5-2.75.8ال�لدان المصدرة للنفط
-2.1-5.63.1منها: مجلس التعاون الخل����

-4.4-4.9-5.4ال�لدان المستوردة للنفط

منطقة ال��ق األوسط وشمال إف��ق�ا وأفغا�ستان و�ا�ستان (MENAP)- أهم المؤ��ات

1 �س��عد منها ب�انات لي��ا �س�ب عدم توافر ب�انات إجما�� الناتج المح�� غ�� النف��.


