
 

 :تقرير لألمم المتحدة
 
 
 
 

 النشاط االقتصادي في غرب آسيا تبطئ المنخفضة الحروب و أسعار النفط تقرير لألمم المتحدة: 
 

 في العراق ئهحتوامع ا في سوريا واليمن    التضخم استمرار ارتفاع 

 

 

أن  در اليوماالص 2016 قتصادية في العالم لسنةالتوقعات اوالبشأن الحالة ألمم المتحدة أظهر تقرير ا – يناير 21بيروت، 

النمو تراجع  تسببت في ،2015 عام فياالقتصاد العالمي إضافة إلى تعثر ،  أسعار النفطنخفاض االعسكرية ونزاعات لا

 .االقتصادي في غرب آسيا

  

يشهد توقع أن يو في المائة  2إلى راجع ت 2015في عام الناتج المحلي اإلجمالي في غرب آسيا نمو  متوسطالتقرير أن   أظهرو

جدا مقارنة مع ا النشاط االقتصادي في المنطقة ضعيفظل ينتظر أن ي، ولكن  في المائة  2.4 نسبةبتسارعا متواضعا  2016عام 

من  االقتصادات المصدرة للنفطتوقع أن تستفيد ي، 2017في عام والماضية .   خمس عشرةخالل السنوات ال النمو متوسط 

  .ناتج المحلي اإلجمالي اإلقليميلل في المائة  3نسبة نمو في حدود إلى يؤدي  انتعاش معتدل في أسعار النفط

 

في حين تم احتواء التضخم في وسعار السلع األساسية. ألاالنخفاض العالمي في ظل  ضغوط التضخم في معظم البلدانلقد خفت 

للقيود  كنتيجة مباشرة 2015في الجمهورية العربية السورية في عام المفرط واصل التضخم ترغم الصراع المسلح،  العراق

  22نسبة ب قدر تضخم، ضغوطا تضخمية عالية و  ع المسلحعلى الصرف األجنبي. كما شهد اليمن ، في ظل آشتداد النزاالحالية 

 .2015 عام في في المائة
 

البطالة مرتفعة في غرب آسيا ال تزال  
 هذه المعدالت ال ينتظر أن تتحسن أعلى معدالت البطالة بين الدول النامية. و أحدغرب آسيا تسجيل منطقة تواصل ينتظر أن 

 تتطلب حلوال التي النزاعات المسلحة من عديد الفي ظل أيضا ، و خاصة بين الشباب ، الشديدة االرتفاع في ظل البطالة الهيكلية 

 أطول.مدى  ذات

 

، و نفس 2015عام  في المائة  2.8بنسبة المحلي اإلجمالي الناتج تباطؤ قدر  ،  أكبر اقتصاد في المنطقةالتي تعد في تركيا، و

دوالر. المقابل  في المائة  25أكثر من  2015بين يناير وسبتمبر خسرت الليرة التركية وقد . 2016لعام  توقعمالمعدل 

انخفاض أسعار فقد ساهم  . ومع ذلكفي العامين المقبلين تشديد السياسة النقدية في تركيايتوقع الحتواء الضغوط التضخمية، و

ة بلدان أخرى غير مصدركذلك على المالية العامة في تركيا، وعلى ميزان المدفوعات و ضغوط علىبعض ال في تخفيفالنفط 

 مثل األردن ولبنان.للنفط 

 

في بالنزاع رتبطة إال أنها ستظل م، قيد التنبؤ فترة التحسنا خالل االقتصادية  شهد اآلفاقمن المتوقع أن ت،  في األردن ولبنانو

ن في ين  العامليالمهاجرالمرسلة من المواطنين تحويالت المالية الكال البلدين من ويستفيد الجمهورية العربية السورية. 

 . العربي مجلس التعاون لدول الخليج بلدان القطاعات غير النفطية في 

 

انخفاضا في حجم الصادرات، وهو ما يعكس ،  في المائة  2.3الى  2015تقدير النمو االقتصادي لعام  خفض تم  إسرائيلوفي 

 .تصاعدأعمال العنف مؤخرا   ما تراجع الطلب الخاص بسبب في

 

 

 بيان صحفي

 2016 21يحظر نشره حتى يناير/كانون الثاني

 تقرير

التوقعات  و الحالة 

 اإلقتصادية



 

توفر الحماية المالية السعودية  في قطر والصناديق السيادية   
األنشطة االقتصادية غير ستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل أكبر على ، سعار النفط أ أنظرا  النخفاض  

العربية السعودية ، حيث اإلحتياطيات المالية كبيرة بما فيه الكفاية ، واصل اإلنفاق المالي على  المملكة.  في قطر والنفطية

عام على نفس النسق ، و إن بشكل أقل ، في و سيواصل ،  2015مشاريع البنية التحتية دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

لعام  العجز المالي المتوقعسنوات من  5.3افية لتغطية ما يقرب من طية كزونات إحتيامخبها لكة العربية السعودية . فالمم2016

 . في المقابل ينتظر ان يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان األخرى في المنطقة.2015

 

التدابير المالية لمواجهة مجال يحد من و ما أسعار النفط. وهنخفاض مع افي البلدان المصدرة للنفط تراجعت العائدات المالية لقد 

سياسات الدعم. في إصالحات وو خفض اإلنفاق إلى عملية تعديل مالي، كما أدى الطلب العالمي،  تباطؤ إزاء التقلبات الدورية 

من د عديالفي وقود الوهناك أيضا مجال لخفض دعم فقد قامت كل من البحرين و عمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية. 

اذ معدالت دعم الوقود األحفوري في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدالت في العالم،  متوسطفالبلدان. 

سياسيا. دعم تحديا المعالجة تمثل رغم ذلك يمكن أن  في قطر. و في المائة  78.5 وفي العراق  في المائة  53.3بين تتراوح 

 االضطرابات االجتماعية. ازدياد عنها بعد أشهر بسبب و تراجع  لخفض دعم الوقودإتخذ اليمن إصالحات  2014ففي عام 

 

تظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء بالنسبة للدول المصدرة للنفط أو ذات اإلقتصادات األكثر تنوعا. و بالنسبة لبعض 

 .لحفاظ على مستويات اإلنفاقأساسية لعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة المساصارت األردن واليمن، البلدان مثل 

 

والجمهورية العربية السورية واليمن  في العراقالنزاعات و األزمات اإلنسانية   
والنزاعات المسلحة واألزمات اإلنسانية عبئا ثقيال على اقتصادات العراق والجمهورية  الجغرافية السياسية االضطرابات تظل 

صراعات أدت إلى دمار كبير في على وجه الخصوص والجمهورية العربية السورية العراق تجتاح والعربية السورية واليمن. 

االستثمارات األجنبية المباشرة والسياحة في على  و، اإلنفاقتزايد على المالية العامة من خالل  آثارهابرز وت. بناها اإلقتصادية

 أعداد كبيرة من الالجئين  إلى أوروبا.فرار ى تسببت الكلفة الكبيرة للنزاعات فالمنطقة. وقد 

 

 ؛والجمهورية العربية السورية واليمن  خارج العراقإلى النزاعات إمتداد وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية في غرب آسيا 

أكبر ؛ إضافة لنزوح اقتصادي أكثر وضوحا في الصين والذي ربما نتج عن كساد  ،لطلب الخارجي على النفطل اانخفاضو

 تشديد السياسة النقدية في الواليات المتحدة.بمرتبطة الفائدة  الأسعار ارتفاع رؤوس األموال ول

 

 
لشؤون االقتصادية واالجتماعية اإدارة  عن سنويا ة في العالم القتصاديحالة و التوقعات اتقرير ال يصدر  التقرير:بشأن 

التقرير واللجان اإلقليمية الخمس لألمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية.  ،ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية األمم المتحدة ب

   http://bit.ly/WESPمتاح على الرابط التالي :  

 

 

 إتصاالت وسائل اإلعالم:
 harriganf@un.orgألمم المتحدة با شؤون االعالم إدارةهاريجان، فرانسين  

  seo1@un.org   212 963 1841+1 ألمم المتحدة با شؤون االعالمسوك مين سيو، إدارة 
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