
 

 335ٕاىل   326الصف�ة من       2020د�سمرب   10ٕاىل  5من  ة املنطم ملس�ت�دات التمنیة املس�تدام كتاب املؤ�ر ا�ويل املغاريب أ�ول                
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 م��ص

��دف�البحث�ا���معرفة��ثار�السلبية���ائحة��ورونا�ع���املؤشرات��قتصادية�للتنمية�املستدامة�وال�سيما����

�العرا�� ��قتصاد ��ع�ش�ا �ال�� �الصدمات �م. ظل �ا�� �التوصل �املح���وتم �الناتج �انخفاض �أ�م�ا ��ست�تاجات �من جموعة

كما�انخفض�نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما���اثناء�جائحة��ورونا�. عما��ان�عليھ�قبل�ا��ائحة%) 22(�جما���ب�سبة�

� �) 4483(ا�� �ا��ائحة �قبل ��ان �ح�ن ��� �. دوالر) 5883(دوالر، �العراقية �املديونية ��سبة �ارتفاع �عن
ً
�املح���فضال �الناتج ا��

واختتم�البحث�بمجموعة�من�التوصيات�أ�م�ا�تفعيل� .اثناء�ا��ائحة%) 71.16(قبل�ا��ائحة�ا���%) 56.27(�جما���من�

دور�القطاعات��نتاجية��خرى�مثل�القطاع�الزرا���والقطاع�الصنا�����دف�تقليل��عتماد�ع���النفط�كمورد�رئ�س����

�م��ا�. تمو�ل�املوازنة�العامة �ال�دف �اقتصادية �سياسات �وز�ادة�فاعليتھ�والس���العتماد �الضر��� �عن�تطو�ر�النظام
ً
فضال

إقامة�مشار�ع�اس�ثمار�ة�بالشراكة�مع�القطاع�ا��اص�ال�دف�م��ا�ز�ادة�إنتاجية��ذا�القطاع�ورفد�ايرادات�املوازنة�العامة�

ضة����حالة��نتعاش�وعدم�تبذير��ذه��موال،�ومن�ثم�فإن�وا�شاء�صندوق�سيادي�ال�دف�منھ�ادخار��موال�الفائ. للدولة

 .حدوث�أي�صدمة�مستقبلية�يتعرض�ل�ا��قتصاد�العرا���من�املمكن�تخفيف�آثار�ا����حال�توفر��موال�ال�افية�ملواج���ا

  .،��قتصاد�العرا��التنمية�املستدامةجائحة��ورونا،�: ال�لمات�املفتاحية
ABSTRACT 

The research aims to know the negative effects of the Corona pandemic on the economic indicators 
of sustainable development, especially in light of the shocks experienced by the Iraqi economy. A set of 
conclusions were reached, the most important of which is the decrease in GDP by (22%) than it was 
before the pandemic. The per capita GDP also decreased during the Corona pandemic to (4,483) dollars, 
while it was (5883) dollars before the pandemic. In addition to the increase in the Iraqi debt-to-GDP ratio 
from (56.27%) before the pandemic to (71.16%) during the pandemic. The research concluded with a set 
of recommendations, the most important of which is activating the role of other productive sectors such as 
the agricultural sector and the industrial sector, with the aim of reducing dependence on oil as a main 
resource in financing the general budget. In addition to developing the tax system and increasing its 
effectiveness, and seeking to adopt economic policies aimed at establishing investment projects in 
partnership with the private sector, aiming to increase the productivity of this sector and supplement the 
state's general budget revenues. And the establishment of a sovereign fund aimed at saving surplus funds 
in the event of recovery and not squandering these funds, and then the occurrence of any future shock to 
the Iraqi economy can be mitigated by its effects if sufficient funds are available to face it. 
Key words: Corona Pandemic, Sustainable Development, The Iraqi Economy.  
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  املقدمة 

�التفك��� �دون �من �وطاقا��ا �موارد�ا �توظيف �ع��
ً
�مقتصرا ��عد �لم �والشعوب �الدول �وا�داف �مصا�� �تحقيق إن

�س��اتي���املستقبلية����استدامة�تلك�املواد�والطاقات�بجميع�مجاال��ا�و�ما�يضمن�وجود�قدر��ا���من��ذه�املوارد�لألجيال�

�غ���رئ�سية�ولكن��عرض��عض��ذه�الدول�ا���� �الالحقة،
ً
زمات�املتكررة�جعل�من�ضمان�حقوق��جيال�الالحقة�ا�دافا

�امام 2020الر�ع��ول�من�عام��ن�يجة�وجود�مشا�ل�كب��ة��عا�ي�م��ا��ذه�البلدان�وم��ا�العراق�الذي�وجد�نفسھ����بداية

مل�دي�دون�إقرار�املوازنة�العامة�تمثلت��و������استقالة�ح�ومة�عادل�عبد�ا) اقتصادية–��ية��–سياسية�(ازمة�ثالثية�

�ا���ومة� �مطرقة �ب�ن �العراقية �املوازنة �ومازالت �عامة، �موازنة �وجود �وعدم �ح�ومة �وجود �عدم �دوامة ��� �والدخول للبلد

�ع���ال�شاط��قتصادي�للبلد
ً
-و�زمة�الثانية�ال��ية�املتمثلة�بان�شار�ف��وس��وفيد�.وسندان�ال��ملان،�مما�ا�عكس�سلبا

�بتار�خ�اذ��19 �العراق �الفايروس��� شباط����محافظة�النجف��شرف�لطالب�إيرا�ي�ومع��24تم����يل�اول�إصابة���ذا

�رتفاع�التدر������االت��صابة�بالف��وس�نفذت�السلطات�مجموعة�من��جراءات�ل��د�من�ان�شاره،�بما����ذلك�إغالق�

،�وإغالق�املدارس�وا��امعات،�أما�)ولية�واملواصالت�العامة�الداخليةبما����ذلك�الرحالت�ا��و�ة�الد(ا��دود،�ومنع�السفر�

�سلبية�ع���جميع�فيما�يخص��زمة�الثالثة�فتمثلت�بانخفاض�أسعار�النفط�����سواق�الدولية�وما�ترتب�عل��ا�
ً
من�اثارا

  .قطاعات��قتصاد�العرا��

  مش�لة�البحث

��تنطلق �البحث �ل�ذا �الرئ�سة �ال�ساؤل �ش�الية �: ��ي�من ��ورونا�ل �سلبية���ائحة
ً
��اثارا �التنمية�ع�� مؤشرات

  ؟املستدامة�وال�سيما�املؤشرات��قتصادية

  أ�مية�البحث

�املؤسسات� �ِقبل �من
ً
�كب��ا

ً
�ا�تماما �نال �وقد ���مية ��� �غاية �موضوع �تناول �خالل �من �البحث �أ�مية تت��

�الية�ال����ع�ش�ا�الدول�وما��عرضت�لھ�من�آثار�سلبية�ن�يجة��قتصادية�الدولية�واملحلية،�وال�سيما����ظل�الظروف�ا�

  .جائحة��ورونا

  �دف�البحث

  .���العراق���دف�البحث�ا���معرفة�تداعيات�جائحة��ورونا�ع���املؤشرات��قتصادية�للتنمية�املستدامة

  فرضية�البحث

�املؤش �ع�� �سلبية �تداعيات ��ورونا ���ائحة �ان �مفاد�ا �فرضية �من �البحث �للتنمية�ينطلق ��قتصادية رات

  .املستدامة

  من���البحث�

��ذه� �وتحليل ��قتصادية �املؤشرات �بيانات �عرض �طر�ق �عن �وذلك �التحلي�� �الوصفي �املن�� �ع�� ��عتماد تم

  .البيانات

  �ي�لية�البحث

�املحور  تم�تقسيم�البحث�ع���محور�ن�تناول�املحور��ول��طار�النظري�للتنمية�املستدامة،����ح�ن�تم�تخصيص

  .الثا�ي�ملعرفة�تداعيات�جائحة��ورونا�ع���املؤشرات��قتصادية�للتنمية�املستدامة����العراق
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  �طار�النظري�للتنمية�املستدامة: املحور��ول 

 
ً
  :مف�وم�التنمية�املستدامة: أوال

�غيا ��� �ل�س �واملش�ل �املعا�ي، �ومتعدد �التداول �واسع �املستديمة �التنمية �مف�وم �أصبح ��عدد�ا�لقد ��� �وإنما �التعار�ف، ب

�معان��ا � .واختالف �تقر�ر�بروندتالند ��� �الوارد �ذلك �ان�شارا �وأوسع�ا �التعر�فات �تلك �أ�م �ع���(ومن �ال��نة �قبل �شر�من

ا���ومية�ال���أ�شأ��ا��مم�املتحدة����أواسط�الثمان�نات�من�القرن�العشر�ن�بزعامة�جرو�ارلن�بروندتالند�لتقديم�تقر�ر�

،�والذي�عرف�التنمية�املستدامة�ع���أ��ا�التنمية�ال���تل���احتياجات�ا��يل�ا��اضر�دون�الت��ية�أو�)ضايا�البي�يةعن�الق

 .(WCED, 1987: 8,43)�ضرار�بقدرة��جيال�القادمة�ع���تلبية�احتياجا��ا�

�بأ��ا�
ً
باستمرار�ع���تحس�ن��والعمل،��جيال�املستقبليةا��ا���و�ل��يلضمان��حتياجات�والرعاية�و�عّرف�أيضا

حماية�املوارد�الطبيعية�و ا��ودة�الشاملة�ل��ياة�واملساواة�وحماية�الب�ئة�والتنوع�البيولو���والنظم�البي�ية�وا��فاظ�عل��ا،�

��نتاج� �و�غي�� �املتجددة، �غ�� �املوارد �اس�نفاد �وتقليل �املوارد �املتجددة �للموارد �الرشيد �باالستخدام �عل��ا واملحافظة

�الب�ئةو �ع�� �التأث���السل�� �من �ل��د �مبتكرة �وتقنيات �املتجددة �الطاقة �باستخدام �البي�ية، �القيود �اح��ام �مع  �س��الك

)Klarin, 2018: 76(.  

� �الصناعية �ل��ضارة �التكنولوجية �القاعدة ��� �السر�ع �التحول �املستدامة �التنمية ��ناك��اذو�شمل �ت�ون �أن يجب

رد�الطبيعية،�ح���ي�س���ا��د�من�التلوث�واملساعدة�ع���تحقيق�استقرار�املناخ،�واس�يعاب�إنقاذ�املوا��ستطيعتكنولوجيا�

 .)39: 2015القر�شـي،�( �قتصاديالنمو����عـدد�السكـان�وفـي�ال�شـاط�

 
ً
 :أ�عاد�التنمية�املستدامة: ثانيا

    ):59-52: 2015اسماعيل،�(�س�ند�التنمية�املستدامة�إ���أ�عاد�يمكن�ذكر�أ�م�ا�كما�ي���

  :البعد�البي�� - 1

�الطبي��،� �للرأسمال �ال�سي����مثل ���دف �التص�يع، �مجال ��� �توافر�ا �يجب �ال�� ��س��اتيجيات �البعد ��ذا       يو��

�من�تبذيره�واست��افھ�بطر�قة�غ���عقالنية،�ح���ال�تؤثر�ع���التوازن�البي��،�وذلك�من�خالل�التحكم����استعمال�املوارد�
ً
بدال

�ت �النظيفةوتوظيف �عصر�الصناعات �إ�� �املجتمع �ونقل �امللوثات �واستعمال �النفايات، �إنتاج ��� �تتحكم �أجل�. قنيات ومن

  :الوصول�إ���صناعة�نظيفة،�تقدم��مم�املتحدة�ا��طوات�التالية

  .���يع�الصناعة�املتواصلة�بي�يا����إطار�خطط�مرنة  - أ

  .نھإلزام�الشر�ات�العاملية�بنفس�املعاي���خارج�وداخل�أوطا  - ب

 .التوعية�ب�ل�الوسائل�با��سائر�و�خطار�الناجمة�عن�التلوث،�سواء�املباشرة�أو�غ���املباشرة  - ت

 . إدخال�مفا�يم�الب�ئة��منة،�وإلزامية�املحافظة�عل��ا،�من�طرف�الفرد�واملجتمع�������افة�مراحل�التعليم  - ث

 .والثقافة�ل��ميعإشراك�املجتمعات����آلية�التنمية�املستدامة�بج�ود�وسائل��عالم�  - ج

�من�خالل�آليات�السوق�والسياسة�الضرائ�ية  - ح
ً
 .���يع��نتاج�النظيف�بي�يا
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  :البعد��قتصادي - 2

�مف�وم ��ان ���� إذا �كب���ومتواصل �خفض �إ�� �الس�� ��� �الصناعية، �الشمال �لدول �بال�سبة �املستدامة التنمية

�نماط�ا��ياتية�السائدة�����س��الك�و�نتاج،�وا��د�من��اس��الك�الطاقة�واملوارد�الطبيعية،�وإحداث�تحوالت�جذر�ة���

�توظيف� ��ع�� �املستدامة �التنمية �بخصوص �الفق��ة �نظر�الدول �وج�ة �فإن �املتخلفة، �الدول �إ�� �الصنا�� تصدير�نموذج�ا

 
ً
�تؤخذ��ع�ن�. املوارد�من�أجل�رفع�املستوى�املع�����للس�ان��ك���فقرا �ت��يص�أ�م�النقاط�ال�� �عتبار����البعد�و�مكن

  :�قتصادي�كما�ي��

  .حصة��س��الك�الفردي�من�املوارد�الطبيعية  - أ

  .مسؤولية�البلدان�املتقدمة�عن�التلوث�وعن�معا��تھ  - ب

  .تبعية�البلدان�النامية  - ت

  .املساواة����توز�ع�املوارد  - ث

  .�نفاق�العسكري   - ج

  .التفاوت����املداخيل  - ح

  :البعد��جتما�� - 3

فإن�التنمية�املستدامة،��س���إ���تحقيق�معدالت�نمو�مرتفعة،�مع�املحافظة� جتما��ع���الصعيد���سا�ي�و� ��

ع���استقرار�معدل�نمو�الس�ان،�ح���ال�تفرض�ضغوطات�شديدة�ع���املوارد�الطبيعية،�ووقف�تدفق��فراد�إ���املدن،�

�أك� �وتحقيق ��ر�اف، ��� �والتعليمية �ال��ية �ا��دمات �تطو�ر�مستوى �خالل �من ����وذلك �الشعبية �املشاركة ��قدر�من

  :ومن��نا�فالبعد��جتما����سوقنا�إ����سليط�الضوء�ع���النقاط��تية .التخطيط�للتنمية

  .املساواة����التوز�ع  - أ

  .ا��راك��جتما��  - ب

  .املشاركة�الشعبية  - ت

  .التنوع�الثقا��  - ث

  . استدامة�املؤسسات  - ج

 .نمو�وتوز�ع�الس�ان  - ح

 .ال��ة�والتعليم�ومحار�ة�البطالة  - خ

 :البعد�التكنولو�� - 4

�ع���نقل�املجتمع�إ���عصر�الصناعات�النظيفة،�ال����ستخدم�تكنولوجيا�منظفة�للب�ئة،�وت�تج�ا��د��د�ى�من���

  :و�مكن��عز�ز�التكنولوجيا�من�أجل�التنمية�املستدامة�كما�ي��. الغازات�امللوثة�وا��ا�سة�ل��رارة�والضارة�بطبقة��وزون 

�بتعز   - أ �البحث �القابلة�تطو�ر�أ�شطة ��ليات �واعتماد �و�تصاالت، �املعلومات �وتكنولوجيا �ا��ديدة �املواد �ز�تكنولوجيا

 .لالستدامة
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  .تحس�ن�أداء�املؤسسات�ا��اصة،�من�خالل�مدخالت�معينة�مس�ندة�إ���التكنولوجيات�ا��ديثة  - ب

 .استحداث�أنماط�مؤسسية�جديدة��شمل�مدن�وحاضنات�التكنولوجيا  - ت

العلوم�والتكنولوجيا�و�بت�ار،��غية�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�����قتصاد�القائم�ع�����عز�ز�بناء�القدرات���  - ث

املعرفة،�السّيما�أن�بناء�القدرات��و�الوسيلة�الوحيدة�لتعز�ز�التنافسية،�وز�ادة�النمو��قتصادي،�وخلق�فرص�عمل�

  .جديدة�ومحار�ة�الفقر

املجتمع�إ���مجتمع�معلوما�ي،�بحيث�يتم�إدماج�التكنولوجيات�ا��ديدة�����وضع�ا��طط�وال��امج�ال�����دف�إ���تحو�ل  - ج

 .خطط�واس��اتيجيات�التنمية��جتماعية����و�قتصادية،�باملوازاة�مع�تحقيق�أ�داف�عاملية��األ�داف��نمائية�لأللفية

 
ً
  :خصائص�التنمية�املستدامة: ثالثا

  )371: 2020عبد،�( :��اتتصف�التنمية�املستدامة�بمجموعة�من�ا��صائص�م

تمتاز�التنمية�املستدامة�بالديناميكية��و��ا�عملية�مستمرة�ومتجددة��لما�تحقق�مستوى�مع�ن�من�التطور،�تطلب�ذلك� )1

 .�نطالق�ا���مستوى�اع���ملرحلة�الحقة،�و�ذه�ا��اصية��عطي�مف�وم�التنمية�صفة��ستدامة

�للتنمية�ال�يقتصر�ع���رفع�مستوى�الدخل�القومي�للبلدان،�شمولية�ا�داف�التنمية�املستدامة��ون�املف�وم�ا )2 ��ديث

�وتحس�ن� �للدخل ��س�� �توازن �وتحقيق �ال��ة، �وخدمات ��عليم �من �ا��ياة �مجاالت ��افة ��� �التقدم �لھ �يضاف وانما

 .مستوى�ا��دمات�العامة�وا��دمات�املجتمعية

�ا��� )3 �داخل �من �املختلفة �مقوما��ا �ع�� �أساس ��ش�ل �التنمية �لتلك�اعتماد �الرئ�سة �املفاصل �سيما �وال ��ا��غرا��،

 .املقومات�املتمثلة�باإل�سان�والب�ئة،�و�ذه�ا��اصية��عطي�للتنمية�صفة�الذاتية�و�ستمرار

القدرة�ع���تجاوز�املعوقات�وتض�يق�الفجوة�ب�ن�الدول�النامية�والدول�املتقدمة��ون�التنمية�املستدامة�تحقق�النمو� )4

  .ار�التطور����املجال�املادي�واملعنوي�للدولةوتراكم�املعرفة�واستمر 

 
ً
  التنمية�املستدامة�تحقيق�متطلبات: را�عا

  : )7: 2012قاسيمي،�( يتطلب��مر�التوافق�و����ام�ب�ن��نظمة�التاليةلتحقيق�تنمية�مستدامة�فعالة�

 .الديمقراطية����اتخاذ�القرار�يضمن: سيا���نظام� - 1

 .لفائض،�و�عتمد�ع���الذاتيمكن�من�تحقيق�ا: نظام�اقتصادي - 2

 .ي���م�مع�املخططات�التنمو�ة�وأساليب�تنفيذ�ا: نظام�اجتما�� - 3

 .يكرس�مبدأ�ا��دوى�البي�ية����املشار�ع: نظام�إنتا�� - 4

 .يمكن�من�البحث�وإيجاد�ا��لول�ملا�يواج�ھ�من�مشكالت: نظام�تكنولو��� - 5

  .�عزز�التعاون�وتبادل�ا����ات����مشروع�التنمية: نظام�دو�� - 6

 .مرن�يملك�القدرة�ع���الت��يح�الذا�ي: نظام�إداري  - 7

 .يدرب�ع���تأصيل�البعد�البي�������ل�أ�شطة�ا��ياة�عامة،�والتنمية�املستدامة�خاصة: نظام�ثقا�� - 8
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  تحليل�تداعيات�جائحة�كورونا�ع���املؤشرات��قتصادية�للتنمية�املستدامة����العراق: املحور�الثا�ي

داعيات�ا��ائحة�ع���املؤشرات��قتصادية�للتنمية�املستدامة����العراق�ال�بد�من�التطرق�قبل�التطرق�ا���تحليل�ت

  :�تم�تقسيم��ذه�املحور�ا���فقرت�ن�و�اال�يسا���التداعيات�السلبية�ل�ذه�ا��ائحة�ع����قتصاد�العراق��ش�ل�عام،�لذلك�

 
ً
 :ا��ع����عض�متغ��ات��قتصاد�العر �19-تداعيات�جائحة�كوفيد: أوال

�عد��قتصاد�العرا���من��قتصادات�الر�عية�ال����عمد��ش�ل�رئ�س�ع���صادرات�النفط�ا��ام����رفد�املوازنة�

� �ب�سبة �النفطية ��يرادات ��سا�م �اذ �باإليرادات، �للموازنة%) 93(العامة �العامة ��يرادات �اجما�� �املالية�( من وزارة

� �)2020العراقية، �انخفاض �اي �ان ��ع�� �و�ذا �ع���، �ثم �ومن �الدولة، �إيرادات �ع��
ً
�سلبا �ينعكس �ا��ام �أسعار�النفط ��

ال���ا�عكست�آثارا�ا�السلبية�ع���مختلف�القطاعات��19-مختلف�القطاعات��خرى�و�ذا�ما�حصل�خالل�جائحة��وفيد

 : �قتصادية،�وس�تم�التطرق�����ذه�الفقرة�ا���تداعيات�السلبية�ل��ائحة�و�اآل�ي

   :ع���ايرادات�العراق�من�صادرات�النفط�ا��ام�19-كوفيدتداعيات�جائحة� - 1

�من� �العالم ��� �منطقة �أي ��� �ازمة �أي �حدوث �يجعل �مما ��قتصادية �العالقات �من �بي��ا �فيما ��شبكة �العالم �دول ترتبط

روس��ورونا����املمكن�انتقال�ا�ا���بقية�الدول�بطر�قة�مباشرة�او�غ���مباشرة�و�ذا�ما�حصل����العراق�اذ�تأثر�بان�شار�فاي

�ع���صادرات�النفط�العرا���الص�ن�ال����عد�أك���مستورد�للنفط�
ً
الص�ن�وما�س�ب�من�اغالق�اقتصادي�ف��ا،�مما�أثر�سلبا

من�اجما���النفط�العرا���املصدر�ا���دول�العالم�%) 40.7(العرا���اذ��ش�ل�صادرات�النفط�العرا���ا���الص�ن�ما��س�تھ�

) 50.5(و�عد�ان��انت�صادرات�النفط�العرا���ا���الص�ن�حوا���. )دائرة��س�ثمار،�قسم�النفط�البنك�املركزي�العرا��،(

� �) 30.9(مليون�برميل����الش�ر،�أصبحت �ظل�ا��ائحة ��2020اظم�وعيدان،(مليون�برميل��� و�معدل�انخفاض�بلغ��)6،

�ع����يرادات�النفطية�ال����سا�م�بما��س�تھ�%)38.81(
ً
من�ايرادات�املوازنة�العامة�وكما�مو������%) 93(،�مما�أثر�سلبا

كب���ع����يرادات�ومن�ثم�ع���النفقات�و�ذا��أثر�ا،�ومن�ثم�فإن�أي�صدمة�يتعرض�ل�ا�القطاع�النفطي�سي�ون�1الش�ل�

  .19-ما�حصل�خالل�جائحة��وفيد

  امة�سبة�مسا�مة��يرادات�النفطية�وغ���النفطية�من�اجما����يرادات�الع�1الش�ل�

  
  .،�دائرة�املحاسبة،�قسم�التوحيد)2020(وزارة�املالية�العراقية�: املصدر

� �الش�ل �من ��وفيد�1يت�� �جائحة �ظل �و�� �العامة، �املوازنة �تمو�ل ��� �النفطية ��يرادات �ع�� ��عتماد �19-مدى

� �النفط�ب�سبة �%) 51.94(انخفضت�إيرادات �اذ�حققت�إيرادات�النفط �ا��ائحة، �قبل �عليھ ��انت �املصدر�قبل�عما ا��ام

� �أك���من ��وفيد) 44(ا��ائحة �جائحة �ظل ��� �ولكن ،
ً
�ش�ر�ا ��سواق��19- مليار�دوالر��� ��� �ا��ام �أسعار�النفط وانخفاض

  .مليار�دوالر�فقط����الش�ر�الواحد) 21(الدولية�حققت�صادرات�النفط�ا��ام�إيرادات�مقدار�ا�
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ين�العام�العرا�19-تداعيات�جائحة�كوفيد - 2   :��ع���الدَّ

ين�العام�أحد�ا�م�ا�داف�السياسات��قتصادية،�فأزمات�الدين�العام�ال�تفرق�ب�ن�دولة�نامية�ام�متقدمة،� �عد�الدَّ

�او�املتقدمة �النامية �البلدان �اقتصادات �ع�� �سواء �ت�ون �فتداعياتھ �مختلط، �او�ذو�اقتصاد �او�اش��اكية �رأسمالية، . دولة

�النفط �من �العراق �صادرات �النخفاض ��غالق��ون�يجة �ظل ��� �العال�� �الطلب �تراجع ��س�ب �املستوردة �الدول �ا�� ا��ام

��وفيد �جائحة �عن �الناجم �تم��19- �قتصادي �ولذلك �العرا�� �لالقتصاد �العامة �النفقات �لتمو�ل �حل �إيجاد �من �البد �ان

�الدين�العام�كحل�طارئ����ظل�ا��ائحة مليار�دوالر�امر��ي�قبل�) 119(فبعد�ان��ان�اجما���الدين�العام�العرا���. ال��وء

  ).2(وكما�مو������الش�ل��مليار�دوالر�امر��ي،) 134.4(ليصل�ا���أك���من�%) 12.67(ا��ائحة�ارتفع�ب�سبة�

 اجما���الدين�العام�العرا���قبل�ا��ائحة�و�عد�ا�2الش�ل�

 

  .،�بيانات�العراق)2020(البنك�الدو���: املصدر

  :�قتصادي�ع���النمو �19-كوفيدجائحة��تداعيات - 3

��س�م����تقليل� �كما �الدخل، �ز�ادة ��سا�م��� ��ونھ ��قتصادية�للدولة �ا�م�املؤشرات �من �النمو��قتصادي �عد

�املجاالت �مختلف ��� �مناسبة �عمل �توف���فرص �الدولة،�الن�النمو��قتصادي��ساعد��� ��� �لبيانات�. �سبة�البطالة
ً
ووفقا

أي�قبل��)2019(���عام�%) 3.7(ادي����العراق�فقد��ان�معدل�النمو��قتصادي�البنك�الدو���فيما�يتعلق�بالنمو��قتص

��وفيد �ضم��ا�19- جائحة �ومن �العالم �دول �معظم ��� �اقتصادي �اغالق �من �س�بھ �وما ��ورونا �ان�شار�فايروس ��عد �ولكن ،

وحسب�تقديرات�البنك�الدو���العراق،�فإن��ذا��غالق��انت�لھ�آثار�سلبية�ع���معدل�النمو��قتصادي�الذي�من�املتوقع�

  ).2020،�،�بيانات�العراقالبنك�الدو��( )2020(لعام�) - 4.7(ان�ي�ون�

  النمو��قتصادي�قبل�ا��ائحة�و�عد�ا�3الش�ل�

 
  .،�بيانات�العراق)2020(البنك�الدو���: املصدر
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ً
  :كورونا�ع���املؤشرات��قتصادية�للتنمية�املستدامةتداعيات�جائحة�: ثانيا

 :ر�ع���الناتج�املح����جما���ث - 1

�او���� �العرا�� ��قتصاد ��� �سواء �املستدامة �للتنمية ��قتصادية �املؤشرات �ا�م �من ��جما�� �املح�� �الناتج �عد

�النفط� �صادرات �ع�� �رئ�س ��ش�ل ��عتمد �ال�� �الر�عية ��قتصادات �من �العرا�� ��قتصاد �ان �و�ما ��خرى، �قتصادات

يتعرض�ل�ا��قطاع�النفط�ا��ام�تنعكس��ش�ل�سل���ع���الناتج�املح����جما��،�و�ذا�ما�حصل�ا��ام�لذلك�أي�صدمة�

� �ا��ائحة ��ذه �قبل ��جما�� �املح�� �النتاج ��ان �اذ ��ورونا �جائحة �ف��ل�) 230(اثناء �ا��ائحة ��ذه �اثناء �اما مليار�دوالر،

  ). 4(،�وكما�مو������الش�ل�%)22(اض�بلغ�مليار�دوالر�و�معدل�انخف) 178(الناتج�املح����جما���ما�قيمتھ�

  الناتج�املح����جما���قبل�واثناء�ا��ائحة) 4(الش�ل�

  

  .،�بيانات�العراق)2020(البنك�الدو���: املصدر

 :املح����جما���الناتج�ثر�ع���نص�ب�الفرد�من� - 2

ة�الفرد��قتصادية�و�تم�ا��صول�عليھ�من�من�املؤشرات�ال���تدل�ع���رفا�ي �عد�نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما��

�جما���ع���عدد�الس�ان����الدولة،�وانھ��لما�ارتفع�نص�ب�الفرد�من�النتاج�املح����جما���دل�ذلك��املح��خالل�قسمة�الناتج�

�للفرد ��جتماعية �الرفا�ية �مستوى �ارتفاع �. ع�� �املح�� �النتاج �من �الفرد �نص�ب �انخفض ��ورونا �جائحة �ب�سبة�واثناء �جما��

دوالر�) 5883(دوالر�سنو�ا،����ح�ن�انخفض�ا���) 4438(عما��ان�عليھ�قبل�ا��ائحة،�اذ��ان�نص�ب�الفرد�قبل�ا��ائحة�%) 24.56(

  ).5(اثناء�ا��ائحة،�وكما�مو������الش�ل�

  نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما���قبل�واثناء�ا��ائحة) 5(الش�ل�

  
  .،�بيانات�العراق)2020(��البنك�الدو�: املصدر
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 :�سبة�الدين�ا��ار���ا���الناتج�املح����جما�� - 3

� الدين�ا���ومي ب�ن ال�سبة �� ��جما��  للبلد �املح�� � والناتج �ذلك �إ���الناتج�املح���و . البلد�� �املنخفضة �الدين �ش����سبة

�ش����سبة�،����ح�ن��جما���إ����قتصاد�الذي�ي�تج�و��يع�السلع�وا��دمات�ال�افية�لسداد�الديون�دون�تكبد�املز�د�من�الديون 

فبعد�ان��انت��سبة�. ات�ال���تحدث�فيھ�عتمد�ع���الديون����مواج�ة��زمإ���الناتج�املح����جما���إ����قتصاد��املرتفعةالدين�

من�الناتج�%) 71.16(قبل�جائحة��ورونا،�ارتفعت��ذه�ال�سبة�لتصل�ا���%) 56.27(املديونية�العراقية�ا���الناتج�املح����جما���

الذي�تم�بموجبھ�املح����جما���و����سبة�عالية�جدا�مقارنة�مع�ال�سبة�ال���اقر��ا�اتفاقية�ماس��يخت�����تحاد��ور�ي�و 

�)Paweł Piątkowski, 2014, 24( من�الناتج�املح����جما��%) 60(�تفاق�ع���تحديد��سبة�الدين�العام�بأن�ال�تتجاوز�

،�او��ستمرار����القدرة�ع���و���ك�سبة�مستدامة�
ً
ال�سبة�ال����ستطيع�ان��ستمر�الدولة����خدمة�ديو��ا�دون�التع���ماليا

  .تحمل�الدين�العام

  �ست�تاجات�والتوصيات� :��اتمةا

 
ً
  :�ست�تاجات: أوال

تحليل�تداعيات�جائحة��ورونا�ع���املؤشرات��قتصادية�للتنمية�املستدامة�تناولت��املحاور�ال�����ضوء�ما�ورد����

صت�الدراسة�إ���مجموعة�من��ست�تاجات�ال���يمكن�ايجاز�ا�بما�يأ�ي���العراق
َ
ل

َ
  :،�خ

عما�%) 22(ا�و�ش�ل�سل���ع���الناتج�املح����جما���العرا���اذ���ل��سبة�انخفاض�قدر�ا�اثرت�جائحة��ورون - 1

 .�ان�عليھ�قبل�ا��ائحة

دوالر،����ح�ن��ان�قبل�ا��ائحة�) 4483(انخفض�نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما���اثناء�جائحة��ورونا�ا��� - 2

  .دوالر )5883(

اثناء�%) 71.16(قبل�ا��ائحة�ا���%) 56.27(الناتج�املح����جما���من��ارتفعت��سبة�املديونية�العراقية�ا�� - 3

 .ا��ائحة

 
ً
  :التوصيات: ثانيا

  :���ضوء�معطيات�الدراسة�ونتائج�ا�يمكن�تقديم�التوصيات��تية

��نتاجية� - 1 �القطاعات �دور �تفعيل �خالل �من �وذلك �العرا�� ��قتصاد �م��ا ��عا�ي �ال�� ��ختالالت �ت��يح �ع�� العمل

 .خرى�مثل�القطاع�الزرا���والقطاع�الصنا�����دف�تقليل��عتماد�ع���النفط�كمورد�رئ�س����تمو�ل�املوازنة�العامة� 

�اس�ثمار�ة�� - 2 �مشار�ع �إقامة �م��ا �ال�دف �اقتصادية �سياسات �العتماد �والس�� �فاعليتھ �وز�ادة �الضر��� تطو�ر�النظام

 .جية��ذا�القطاع�ورفد�ايرادات�املوازنة�العامة�للدولةبالشراكة�مع�القطاع�ا��اص�ال�دف�م��ا�ز�ادة�إنتا

�النمو�� - 3 �عملية �تقدم �يضمن �و�ما ��س�ثمار�ة �النفقات �نحو �والتوجھ �الضرور�ة �غ�� �النفقات �ترشيد �ع�� العمل

 . �قتصادي

ثم�فإن�ا�شاء�صندوق�سيادي�ال�دف�منھ�ادخار��موال�الفائضة����حالة��نتعاش�وعدم�تبذير��ذه��موال،�ومن� - 4

�ال�افية� �توفر��موال �حال ��� �آثار�ا �تخفيف �املمكن �من �العرا�� ��قتصاد �ل�ا �يتعرض �مستقبلية �صدمة �أي حدوث

 .ملواج���ا
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  :باللغة�العر�ية�املراجع

 (،�دور��س�ثمارات����تحقيق�التنمية�املستدامة�)2015(إسماعيل،�معتصم�محمد� - 1
ً
��لية ورة،م�ش،�أطروحة�دكتوراه�غ���)سور�ة�انموذجا

  .�قتصاد،�جامعة�دمشق
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