
 

مــن المتوقــع حــدوث انتعــاش اقتصــادي متواضــع علــى الصــعيد العــالمي فــي حــين يظــل هــدف 
  العودة إلى تحقيق نمو قوي ومستدام بعيد المنال: تقرير األمم المتحدة

  
ثمة حاجة إلى بذل جهود سياساتية منسقة إلحياء االستثمار والنمــو بغيــة تيســير إحــراز     

  المستدامة نحو تحقيق أهداف التنمية تقدم
  

رغــم توقــع حــدوث انتعــاش متواضــع علــى الصــعيد العــاملي  - كــانون الثاني/ينــاير  17نيويــورك، 
، مل خيــــــرج االقتصــــــاد العــــــاملي بعــــــد مــــــن مرحلــــــة النمــــــو البطــــــيء، 2018-2017يف الفــــــرتة 

مرحلة تتسم بضعف االستثمار وتضعضع النشاط التجاري وتراجـع منـو اإلنتاجيـة، وذلـك  وهي
  الصادر اليوم. 2017تقرير احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل لعام  حسبما ورد يف

ــاوز    ـــ ــ ـــاملي مل تتجـــ ـــ ـــ ــــاد العـ ـــ ــ ـــع االقتصـ ــ ـــ ــبة توســ ـــ ـــ ــــأن نســ ـــ ــ ــــر بـ ــ ـــ ـــد التقريـ ـــ ـــ ــــة  2.2ويفيـ ــ ـــ يف املائـ
. 2009، وهــو أبطــأ معــدل منــو ُيســجل منــذ الكســاد الكبــري الــذي شــهده عــام 2016 عــام يف

ـــامل ــــايل العــ ـــاتج اإلمجـ ــــو النــ ــع أن ينمـ ــن املتوقـــ ــام  2.7ي بنســـــبة ومـــ ــة يف عـــ ـــبة  2017يف املائـــ وبنســ
، وهــو تنقــيح ينطــوي علــى ختفــيض طفيــف باملقارنــة مــع التوقعــات 2018يف املائــة يف عــام  2.9

  املاضي.  مايو اليت أُعلن عنها يف أيار/

السـيد  ويف معرض اإلعالن عن صدور التقرير يف مقر األمم املتحـدة يف نيويـورك، أكـد  
، األمني العام املساعد للتنمية االقتصادية، إدارة األمم املتحدة للشـؤون االقتصـادية ليين مونتييل

علــى احلاجــة إىل مضــاعفة اجلهــود مــن أجــل إعــادة االقتصــاد العــاملي إىل مســار ”واالجتماعيــة، 
يــــؤدي إىل منـــــو أقـــــوى وأكثـــــر مشـــــوال، ويئـــــة بيئــــة اقتصـــــادية دوليـــــة تفضـــــي إىل حتقيـــــق التنميـــــة 

  .“املستدامة

مؤشــرا  2017/2018ووفقــا ملــا ورد يف التقريــر، يعــّد التحســن املعتــدل املتوقــع للفــرتة   
علــى اســتقرار احلالــة االقتصــادية أكثــر منــه دلــيال علــى انتعــاش قــوي ومســتدام للطلــب العــاملي. 

ضــوء اجتــاه أســعار الســلع األساســية إىل االرتفــاع، مــن املــرجح أن يشــهد منــو االقتصــادات  ويف
  األساسية بعض االنتعاش. املصدرة للسلع

ـــــة هـــــي احملـــــرك الرئيســـــي للنمـــــو العـــــاملي، حيـــــث تشـــــكل حنـــــو    وال تـــــزال البلـــــدان النامي
. وتظـــــل منطقـــــة 2018-2016املائـــــة مـــــن منـــــو النـــــاتج اإلمجـــــايل العـــــاملي يف الفـــــرتة  يف 60

وجنـــوب آســـيا مـــن أكثـــر منـــاطق العـــامل ديناميـــة، حيـــث تســـتفيد مـــن قـــوة الطلـــب احمللـــي  شـــرق
  م الذي تتيحه سياسات االقتصاد الكلي.الدع ومن

نشرة صحفية
 نشرة حمجوبة حىت 

 ،2017كانون الثاين/يناير   17يوم الثالثاء 
11:00الساعة 
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ــــر إىل أن عــــام     سيشــــهد حتســــنا طفيفــــا يف 2017وتشــــري التوقعــــات الــــواردة يف التقري
اقتصادات البلدان املتقدمة، لكن النشاط االقتصادي يظل متعثرا من جراء العقبـات النامجـة  منو

  عن ضعف االستثمار وغموض السياسات.

تج احمللــــي اإلمجـــــايل يف أقـــــل البلـــــدان منـــــوا أدىن بكثـــــري ومــــن املتوقـــــع أن يظـــــل منـــــو النـــــا  
يف املائــة علــى األقــل.  7النســبة املســتهدفة يف إطــار أهــداف التنميــة املســتدامة واحملــددة يف  مــن

وهــذا الوضـــع ميثــل مســـألة رئيســية ينبغـــي معاجلتهـــا إذا أريــَد ألهـــداف التنميــة املســـتدامة عمومـــا 
ـــر، علـــى وجـــه ا أن ـــه يف ظـــل مســـار النمـــو احلـــايل وعلـــى تتحقـــق. ويشـــري التقري لتحديـــد، إىل أن

يف املائـــــة مــــن ســـــكان  35عــــدم تراجـــــع التفــــاوت يف الـــــدخل، ســــيظل مــــا يقـــــرب مــــن  فــــرض
  .2030البلدان منوا يعيشون يف فقر مدقع حبلول عام  أقل
  

  ضعف االستثمار ونمو اإلنتاجية    

ب الرئيسـية وراء تبـاطؤ يشري التقرير إىل اسـتمرار ضـعف االسـتثمار باعتبـاره مـن األسـبا  
وتــرية النمــو العــاملي. وقــد شــهد العديــد مــن االقتصــادات تراجعــا ملحوظــا يف االســتثمار اخلــاص 
والعــام يف الســنوات األخــرية، وال ســيما يف قطــاع الــنفط والصــناعات االســتخراجية. ويف البلــدان 

لــيت تشــتد احلاجــة املصــّدرة للســلع األساســية، قامــت احلكومــات بتقلــيص االســتثمارات العامــة ا
إليهـــــــا يف اهلياكـــــــل األساســـــــية واخلـــــــدمات االجتماعيـــــــة، وذلـــــــك اســـــــتجابة للخســـــــائر احلـــــــادة 

اإليـــــرادات. ويف الوقـــــت نفســـــه، تباطـــــأ منــــــو إنتاجيـــــة العمالـــــة بشـــــكل ملحـــــوظ يف معظــــــم  يف
  االقتصادات املتقدمة ويف العديد من االقتصادات النامية واالنتقالية الكربى.

ــــد باعتبــــاره حمركــــا للتغيــــري ويشــــدد التقريــــر    علــــى أمهيــــة االســــتثمار يف رأس املــــال اجلدي
ــــــــص علــــــــى وجــــــــه اخلصــــــــوص  التكنولــــــــوجي واملكاســــــــب الناجتــــــــة عــــــــن زيــــــــادة الكفــــــــاءة. وخيُل

االســتثمار يف اــاالت الرئيســية، مثــل البحــث والتطــوير والتعلــيم والبنيــة التحتيــة، ميكــن  أن إىل
  البيئي، وميكن أن يدعم يف الوقت نفسه منو اإلنتاجية.يؤدي إىل تعزيز التقدم االجتماعي و  أن
  

  االستدامة البيئية    

يســــلط التقريــــر الضــــوء علــــى بعــــض التطــــورات اإلجيابيــــة املتعلقــــة باالســــتدامة البيئيــــة.   
ظل مستوى انبعاثات الكربون على الصعيد العاملي دون تغيري على مدى سنتني متتاليتني.  فقد

اض كثافــة اســتخدام الطاقــة يف األنشــطة االقتصــادية وزيــادة حصــة ويعكــس هــذا االســتقرار اخنفــ
مصادر الطاقة املتجددة يف اهليكل العام للطاقة، كما يعكس تباطؤ النمو االقتصادي يف بعض 

  البلدان املسؤولة بشكل رئيسي عن االنبعاثات.

ـــص التقريـــر إىل أن االســـتثمار يف الطاقـــة املتجـــددة كـــان أعلـــى يف البلـــدان ا   لناميـــة وخُل
. ومــع ذلــك، حيـــذر التقريــر أيضــا مــن أن عـــدم 2015يف البلــدان املتقدمــة النمـــو يف عــام  منــه

تضـــافر جهـــود القطـــاعني العـــام واخلـــاص يف جمـــال السياســـات قـــد يـــؤدي بســـهولة إىل تقـــويض 
  التحسن الذي ُسجل مؤخرا يف التخفيف من حدة االنبعاثات.
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  امةالمخاطر والتحديات في مجال السياسات الع    

حيـــذر التقريـــر ممـــا يكتنـــف اآلفـــاق العامليـــة مـــن غمـــوض وخمـــاطر. ويشـــري إىل أن ارتفـــاع   
درجة عدم اليقني يف جمال بيئة السياسات الدوليـة وارتفـاع مسـتويات الـديون املقّومـة بـالعمالت 
األجنبيــــــة مــــــن أهــــــم املخــــــاطر الــــــيت تنــــــذر بالتــــــدهور وقــــــد تعرقــــــل احتمــــــاالت النمــــــو العــــــاملي 

  أصال. املتواضع

وبــالنظر إىل الصــالت الوثيقــة بــني الطلــب واالســتثمار والتجــارة واإلنتاجيــة، قــد تســتمر   
هذه الفرتة املطّولة من النمو العاملي الضعيف إىل أجل غري مسمى ما مل تُبذل جهود سياساتية 
منســــقة إلحيــــاء االســــتثمار وتعزيــــز االنتعــــاش يف جمــــال اإلنتاجيــــة. ويالحــــظ التقريــــر أن العديــــد 

  البلدان ال تزال تعتمد بشكل مفرط على السياسات النقدية من أجل دعم النمو. نم

ويف ســياق بيئــة اقتصــادية وماليــة حمفوفــة بالصــعوبات، يلــزم وضــع ــج سياســايت أكثــر   
توازنا ليس فقط توخيا للعودة إىل املسـار السـليم لتحقيـق النمـو يف األجـل املتوسـط، وإمنـا أيضـا 

  من التقدم يف جمال التنمية املستدامة.من أجل إحراز املزيد 

ويتطلب االقتصاد العاملي اختاذ تدابري ترمي إىل وضع سياسـات تتجـاوز إدارة الطلـب.   
وال بد من إدماج هذه التدابري بشكل كامل ضمن اإلصالحات اهليكلية اليت تستهدف خمتلف 

  املناخ. جوانب التنمية املستدامة، مبا يف ذلك الفقر وعدم املساواة وتغري

ويدعو التقرير أيضا إىل زيادة التعـاون والتنسـيق علـى الصـعيد الـدويل يف جمـال السياسـات   
ـــاون الــــدويل  ــق التعـ ـــا إىل تعميــ ــة أيضـ ــتثمار. ومثــــة حاجــ ــارة واالســ ــيما يف جمــــايل التجــ ــة، وال ســ العامــ

ــق باملنــــاخ، وتعزيــــز مــــن ــة التمويــــل املتعلــ ــة، وتعبئــ ــا النظيفــ ــل بنقــــل التكنولوجيــ ــل التعجيــ ــاون  أجــ التعــ
  .الضرييب الدويل ومعاجلة التحديات اليت تطرحها التحركات الكبرية لالجئني واملهاجرين

  
منشـور رئيسـي تصـدره األمـم  “احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل”تقرير : نبذة عن التقرير

املتحدة بشأن االجتاهات املتوقعة يف االقتصاد العاملي. ويشرتك يف إعداد هذا التقرير سنويا كل 
مــــن إدارة األمــــم املتحــــدة للشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعيــــة، ومــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتجــــارة 

  .نظمة السياحة العامليةوالتنمية، واللجان اإلقليمية اخلمس التابعة لألمم املتحدة وم

   وملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/      

  جهات االتصال مع وسائط اإلعالم:    

  إدارة األمم املتحدة لشؤون اإلعالم
  matsueda@un.org، الربيد اإللكرتوين: 5418-367 (917) 1+كني ماستودا، اهلاتف: 
  birchs@un.org، الربيد اإللكرتوين: 0564-963 (212) 1+شارون بريش، اهلاتف: 

 
 

 

 


