
 
 

 صحفيبيان 

ظهًرا بتوقيت نيويورك.  12:00يناير على الساعة  13يحظر نشره قبل الخميس   

ي االقتصادي العالمي يفقد 
 
زخمه األمم المتحدة تحذر من أن التعاف  

ي  شبعد انتعا
 

 رياًحا معاكسة قوية   يواجه االقتصاد العالمي  ،2021 عام ف

 

موجات جديدة    في ظلة  قوياالنتعاش االقتصادي العالمي رياًحا معاكسة    يواجه - 2022يناير    13  نيويورك،

  ضغوط التضخم. تزايد  و  إلمدادات اسلسلة  في  و  شغلسوق ال استمرار التحديات في  و  19كوفيد من إصابات  

 عام في فقط المائة في 4 بنسبة العالمي الناتج  ينمو  أن يتوقع ،2021  عام  في المائة في   5.5بنسبةتوسع    بعد ف
في العالم   االقتصادية التوقعات و الحالةعن   المتحدة األمم لتقرير وفقا ،2023 عام في المائة في3.5 و  2022

 .اليوم أطلق  الذي 2022عام ل

 
دفوًعا  م  ،عقود أعلى معدل نمو منذ أكثر من أربعة    سجل   2021عام  في  االنتعاش القوي    التقرير أنوأبرز

  . مستويات ما قبل الوباءلفي السلع    تجاوز التجارةمع    االستثمار،   على  اإلقبال  وبعض استهالكي قوي    إنفاقب
خاصة في الصين والواليات المتحدة واالتحاد    2021كبير بحلول نهاية عام    النمو بشكلتباطأ زخم    ذلك،ومع  

والمالية   النقدية  المحفزات  آثار  بدأت  حيث  برزت  تراجع  ت األوروبي،  سلسلة  فيما  في  رئيسية  اضطرابات 
 تشكل ضغوط التضخم المتزايدة في العديد من االقتصادات مخاطر إضافية على االنتعاش. كما  . مدادات اإل
 

قال أنطونيوغوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة ، أن "في هذه الفترة الهشة وغير المتكافئة من االنتعاش  

إلى سياسات وتدابير مالية مستهدفة   2022العالمي، تدعو الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم عام 

 ومنسقة بشكل أفضل على الصعيدين الوطني والدولي".   

  - "حان الوقت اآلن لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. إذا عملنا في تضامن  وأضاف قائال:  
 عاًما حقيقيًا للتعافي للناس واالقتصادات على حٍد سواء".   2022يمكننا أن نجعل عام    - كأسرة بشرية واحدة  

   
الخسائر البشرية   تزداد   توقع أني  االنتقال،أوميكرون شديد  رحوطالق موجات جديدة من عدوى متنمع او

الشؤون االقتصادية   دارةإل. وأشار ليو زينمين، وكيل األمين العام مرة أخرى لوباءلواالقتصادية 

إتاحة   شمل ي 19واالجتماعية باألمم المتحدة، إلى أنه "بدون نهج عالمي منسق ومستدام الحتواء كوفيد 

تعاش الشامل والمستدام لالقتصاد العالمي". اللقاحات للجميع، سيظل الوباء يشكل أكبر خطر على االن  

 

 

 

 



 
 

 مرتفعاسيبقى  الفقر العالمي و  متباطئ تعافي سوق العمل  

أن تظل مستويات التوظيف أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة خالل العامين المقبلين ، وربما بعد   يتوقع
حيث    تاريخيًا، ذلك. و ال تزال مشاركة القوى العاملة في الواليات المتحدة وأوروبا عند مستويات منخفضة  

 بعد. اليه يعودوا أن الكثيرين ممن فقدوا وظائفهم أو تركوا سوق العمل أثناء الوباء لم  

في الوقت  ووضغوط التضخم.    مداد اإلي االقتصادات المتقدمة إلى تحديات سلسلة  مالة ف اليد الع  نقص   ضيف يو
  ومحدودية   19في البلدان النامية ضعيفًا، وسط انخفاض التقدم في التلقيح ضد كوفيد   تشغيل ال يزال نمو ال  ، نفسه

المتوقع أن تشهد إفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا انتعاًشا    ومن  اإلنفاق. محفزات  
.  لعمالة خسائر السابقة لتعويض ال  من وتيرة خلق فرص العمل    ال تمكن في عديد البلدان،  وبطيئًا في الوظائف.  

من المتوقع أن يظل عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع   ،الوظائفاستعادة ضعف انتعاش سياق   وفي 
في إفريقيا،  وأعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع زيادة الفقر في االقتصادات األكثر ضعفا.  

  .2023لألشخاص الذين يعيشون في فقر حتى عام من المتوقع أن يرتفع العدد المطلق 

 طويل األمد   19كوفيد أثر  –مستويات أعلى من عدم المساواة 

في السنوات القادمة،  و  طويل األمد للوباء. ثرأتويات أعلى من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها كبرز مست

سيظل االنتعاش الكامل لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بعيد المنال بالنسبة للعديد من البلدان النامية.  

  4.2و  5.5فجوات تبلغ    التوالي، على    الكاريبي، المتوقع أن تشهد إفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر    ومن 

ستؤدي هذه الفجوات المستمرة في اإلنتاج إلى تفاقم الفقر وعدم   قبل الجائحة.  نقطة مئوية مقارنة بتوقعات ما

من المتوقع أن    المقابل، في    .المساواة وإحباط التقدم في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك معالجة تغير المناخ

  الجائحة، ات ما قبل  بالنسبة لتوقع  المتقدمة،يتعافى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات  

 .2023تقريبًا بحلول عام   بالكامل

  تفاوت ة والدخل بين مختلف المجموعات السكانية إلى تفاقم  عمالعالوة على ذلك، يؤدي التعافي غير المتكافئ لل
ء.  انخفاضاً حاداً في العمالة نتيجة لهذا الوبا  النامية،. وشهدت النساء، ال سيما في البلدان  انبلد داخل الالدخل  

سيظل دعم العمل المنزلي غير مدفوع األجر، بما في ذلك رعاية األطفال، أمًرا بالغ األهمية لمساعدة النساء  و
 سوق العمل. لعلى العودة 

 قتصاد الكليمشهد متغير لسياسات اال

  على  الحكومات  قدرة من تحد  النامية البلدان من العديد  في التمويل وقيود  المالي الحيز محدودية تزال ال
 تظلوس .العمل فرص  ودعم االجتماعية  والحماية التطعيم نطاق توسيع ذلك في بما ،بالجائحة متصلةال نفقات ال

المالية    المبكر  ضبطال  تجنب  أي – التيسيرية المالية المواقف  صلب  فتعا لضمان أولوية–  العامةألوضاع 
  .ومستدام وشامل

عالم في تخفيف استجابتها النقدية غير العادية لألزمة وسط ضغوط تضخمية  عبر البدأت البنوك المركزية   و قد 
كانت  لقد  السحب السريع للحوافز النقدية جهود االنتعاش الهش.    يمكن أن يقوض ،  ته  ضروررغم  ومتزايدة.  

برامج شراء األصول، على وجه الخصوص، فعالة في معالجة الضائقة المالية ودعم االنتعاش خالل المراحل  
  وسعت األولى من األزمة. ومع ذلك ، فقد أدت هذه البرامج أيًضا إلى زيادة نقاط الضعف المالي العالمية ، و 

 في الثروة.  أوجه التفاوت 



 
 

األوضاع  وقد  .الدخل منخفضة النامية البلدان من للعديد  بالنسبة خاصا تحديا الديونحالة  و   المالية تشكل 
ال الديون أعباء وضعت  التي   تكاليف وزيادة الجائحة، أثناء اإلضافي واالقتراض  تحملها، يمكن  الخارجية 

البلدان  من العديد الديون، خدمة  األصول شراء  برامج إلغاء يؤدي أن يمكنو    .ديون أزمة  شفا على هده 
تفاقم من  و لخارجل لِروس األموال  كبيرة تدفقات  إلى متقدمةال البلدان في   الفائدة أسعار في  حادةال زيادات الو

 في هده البلدان  أن الى التقرير شارأو.  النامية البلدان من عديد صعوبة القدرة على تحمل أعباء الديون بالنسبة لل
 . الديون  عبء لتخفيف المنسق الدولي الدعم من مزيد ل ماسة حاجة

 
 في النقدية السلطات "   أن للتقرير، الرئيسي والمؤلف العالمي االقتصادي الرصد  فرع رئيس ،راشد د امح وأكد 

نسق إلى  ستحتاج متقدمةال البلدان  على للحفاظ ميزانياتها وخفض  األصول تقليص شراءات  وتسلسل ضبط 
ل كلفة علىو المالي، االستقرار  وتجنب  الديونأعباء  تحمل   على القدرة ضمانلو العام، الدين خدمةمنخفضة 

 مبكر ألوضاع المالية العامة". ال ضبطال
 
 

 .https://www.bit.ly/wespreport الموقع: لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 : اإلعالمي جهات التواصل 

ش ، إدارة التواصل العالمي باألمم المتحدة ،   birchs@un.orgشارون بير

 rosengrenh@un.org هيلير  روزنغرين ، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ،

https://www.bit.ly/wespreport
mailto:rosengrenh@un.org

