
  

  

  

  

الحد من  رهينة 2020آفاق النمو االقتصادي لسنة  : األمم المتحدة
اعات  " " التجار$ال#"   ة و حالة عدم ال(ق'&

5 واحد من 4ل  ركود أو انخفاض
  هذا العام دول  5دخل الفرد 6"

5 (يناير)  16، ني<$ورك 
"Eمعدل نمو  - 4انون الثا 
اعات  من الزمنعقد  ع� مدى �سجل االقتصاد العال�� أد� 
 
ا #ال" التجار(ة متأثر$

�  % 2.3إ3  ، ح0ث تراجعةمطولال

� �شهد  ومع ذلك ، قد  . 9 2019


ا العالم الDشاط االقتصادي 9
$
� تحسنا طف0ف


� حال ت 9 2020

م 9

 )" الصادر عن األمم المتحدة اليوم. WESP( 2020"افاق االقتصاد العال�� قM(ر ت ، وذلك حسبالمحدقة الس0طرة ع� المخاطر 

أو االضطرا#ات أو الجيوس0اس0ة ة تصاعد التوترات التجار( اال أن 2020 سنة % 2.5نمو بDس[ة  ام\ان0ة تحقيق�ش"Z التقM(ر إ3 
� صورة. حول دون ذلكقد cالمال0ة 


�  % 1.8إ3 بوط ، فإن النمو العال�� سfنخفض اله و 9

 فقط هذا العام. إن الضعف المطول 9

ة Z"شاط االقتصاد وتDنكسات حادال �

� ذلك أهداف القضاء ع� ي العال�� قد يqسpب 9


الفقر وخلق ة للتنم0ة المستدامة ، #ما 9
اcد  المساواة و تفاقم أزمة المناخعدم انqشار  yما أنفرص عمل الئقة للجميع.   
 � أنحاءعّمق الشعور #االس0qاء الم"|


ة من العالم.   9 Z"كث  

�س من أن "هذە المخاطر  Z"العام لألمم المتحدة أنطونيو غوت 
 Z�ارا جس0مة وط�(لةقد حذر األم 
yما األمد #�فاق التنم0ة   تلحق أ�
اcد  
 
 أن الوضع يتطلب تعاونا دول0اع� ذاتها منغلقة ال االتجاهاتتهدد ب"| Z�� ح


9 ."  

� الوالcات  لDشاط االقتصاديقد ينعش اجلس االحت0ا�� الف0درا�3 األمM(�� تخف0ض سعر الفائدة األخ"Z من ق[ل مإن قرار 

9

 ال المتحدة ل�ن 
$

 من اتجاەنظرا Z��  ثقةالالس0اسات وضعف  ستمرار حالة عدم ال0ق


األعمال وتراجع الحوافز المال0ة ، فمن  قطاع9
� الوالcات المتحدة من 


� المائة  2.2المتوقع أن يq[اطأ نمو الناتج المح�� اإلجما9 �3

� المائة  1.7إ3  2019 سنة9


أما . 2020 سنة9
� لال  #الDس[ة اجعف تحاد األورو�� � ال"|



 العالم0ة سوف �ستمر التصDيع 9 Z�ا من ، ول�ن سfتم �سpب حالة عدم ال0ق تع�(ض ذلك جزئ$0
� االستهالك الخاص خالل ال


� نمو الناتج المح�� اإلجما�3 من نمو المطرد 9

� المائة  1.4مما �سمح ب�(ادة متواضعة 9


 2019 سنة9
� المائة  1.6إ3 


  . 2020 سنة9

� العالم وأ�"� مسلرغم من شدة الM(اح المعا�سةع� ا

9 

$
ق آس0ا أ�ع المناطق نموا � النمو العا، تظل منطقة � 


 حسب ل�� اهم 9
اجع نمو الناتج المح�� اإلجما�3 تقM(ر. اذ ال 
  من المتوقع أن ي"| Z�� الص


 من  9
$
�  % 6.1تدر(ج0ا


�  % 6.0إ9 2019  3

  %5.9و  9 2020

 �

(ة و #دعم من الس92021 0 Z"ة والمال0ة الت¡سcاز(ل  اسات النقد � ذلك ال"�


ة األخرى ، #ما 9 Z"ال[لدان الناشئة ال�ب �

أن cكqسب النمو 9

 �

  . 2020والهند والمكس0ك واالتحاد الرو£� وترك0ا ، #عض الزخم 9

" مست<$ات المعIشة $نPالOسKة  نهاMة سKل تحس'&  للQث#&

� نص¡ب الفرد من الناتج المح�� اإلجما�3 وما ز 

ا من الركود 9 � شهدت أفM(ق0ا عقد$


� جميع أنحاء العالم تعا�

الت العدcد من ال[لدان 9

ة  � الف"|


 من آثار تراجع أسعار السلع األساس0ة 9 Z�� الحد من النات مما أدى إ3 استمرار خسائر  2016-2014ما ب


ج وانت\اسات 9
� الفقر. انخفض متوسط 

� تعتمد ع� السلع  الدخل الحق¥0|
� ثلث ال[لدان النام0ة ال¦|


 مليون شخص) 870األساس0ة ( cقطنها 9
� اليوم عما yان عل0ه 

(ا والممل�ة9 2014 Z"از(ل ون0ج 
 وال"� Z�ة مثل أنغوال واألرجنت Z"د من ال[لدان ال�بc0ة  . و�شمل ذلك العد©Mالع

  . السعودcة وجنوب أفM(ق0ا 

� العدcد من #لدال فقر ال رزحون تحت خطن يارتفع عدد األشخاص الذيهذا و قد 

� أجزاء من مدقع 9


ان أفM(ق0ا جنوب الصحراء و9
امات ثابتة لمعالجة  
 أمM(\ا الالتfن0ة وغرب آس0ا. سfتطلب التقدم المستمر نحو الحد من الفقر دفعة ق�(ة لنمو اإلنتاج0ة وال"|

� معظم أن مست�(ات عال0ة من عدم المساواة. 

ء إفM(ق0ا cجب حا »ش"Z تقديرات األمم المتحدة إ3 أنه من أجل القضاء ع� الفقر 9

.  % 0.5قدرە مقارنة #معدل متوسط  % 8نوي للفرد ي�(د ع� نمو س تحقيق �

   فقط خالل العقد الما¬

  5SI5 الرئU5 اإلجماXالجوانب األساس(ة لالستدامة والرفاه(ةتنقصه نمو الناتج المح 

آفاق االقتصاد 
 العالمي

 بيان صحفي 
 محظور حتى 

2020يناير  16الخميس   

12:00 pm EST 



� أجزاء عدcدة من العالم.  ب نمو الناتج المح�� اإلجما�3 إ3 جان

ال أزمة المناخ ال تز ترسم مقاي¡س أخرى للرفاه0ة صورة أ�" قتامة 9

� العدcد من  جودةع� األمن الغذا̄�� ونقص التغذcة تؤثر وارتفاع مست�(ات انعدام  ةو المستمر  ةالحاد و عدم المساواة

الح0اة 9

 المجتمعات. 


 #األممشدد إليوت هار�س   Z�
 العام المساعد للتنم0ة االقتصادcة ع�  كب"Z االقتصادي Z�ورة أن يتجاوز  "المتحدة واألم 
صان°� �

 الضيق ع� مجرد تع�(ز نمو الناتج المح Z"ك � المجتمع �� اإلجما�3 و العمل ع�الس0اسات ال"|


±عطاء األول�(ة ب و ذلك تع�(ز الرفاە 9
 �


  لالسqثمار 9 Z� . " لطاقة المتجددة والب0Dة التحت0ة المرنةالتعل0م وا مشار(ــــع التنم0ة المستدامة لتحس

̀$ــــج الطاقة وارد تحقيق النمو االقتصادي    مع الحد من انKعاثات الdbQون عن طb$ق تغي#& م

اcدة من الطاقة ل مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة ال�M©وناعتماد ن إ 
 و لم\افحة تغ"Z المناخة تلب0ة احت0اجات العالم الم"|
ورة ملحة مما  
ا حوا�3 ثالثة أر©اع ان[عاثات غازات  يتطلب ادخال تعدcالت هائلة ع�أض³ � قطاع الطاقة الذي cمثل حال$0

� ال[لدان النام0ة يرتفع نحو إذا yان نص¡ب الفرد من االن[عاثا الدفيئة العالم0ة. 

� االقتصادات المتقدمة ت 9


(د  ذلك الموجود 9 
 فس"|
� المائة  250ان[عاثات ال�M©ون العالم0ة #أ�" من 


� ان[عاثات صفM(ة #حلول  -9

� الوصول إ3 صا9


مقارنة #الهدف العال�� المتمثل 9
  . 2050عام 

 �
́ نظاتخاذ قرارات # و ذلك يتواصل االستخفاف #الحاجة الملحة لالنتقال الطا9| � التنق0ب عن  ر تنم عن ق


مثل توسيع االسqثمار 9
� تعمل #الفحمالنفط والغاز وتول0

 لخسائر غ"Z متوقعةالعدcد من المسqثمM(ن والحكومات  من شأنه أن cعرضو هو ما  د الطاقة ال¦|
�  و يqسpب


� yل  هداف البfئ0ة. انت\اسة دائمة لأل 9

9 Z"العمل نحو تأخ  �

cمكن أن cضاعف الت\ال0ف النهائ0ة. إن  االنتقال الطا9|
ا اقتصادcة للعدcد من  ة فحسبالصحة و البfئ cعود #الفائدة ع�لن  ةف0نظ3 م�(ــــج من الطاقة الاالنتقال إ ا فرص$ #ل سيوفر أcض$
 ال[لدان. 

ورة اتKاع "h  ــــج$̀  أj#k توازنا من الس(اساتم

تب عل0ه من  ناه0ك عنش النمو ة النقدcة غ"y Zاٍف إلنعامفرط ع� الس0اساالعتماد الان  � ذلك تفاقم  جس0مة تداع0اتما ي"|

#ما 9

� تهدد  مخاطر ال
. ال¦| وري ات[اع م�(ــــج االستقرار الما�3 
́ 
 حف�" توازنا لتس0اسات أ و #التا�3 فمن ال Z" �


̧  النمو االقتصادي مع الم
 
 Z�
 الجDس Z� واإلنتاج المستدام بfئ0ا. قدما نحو م�(د من االندماج االجتما�¹ والمساواة ب

� جميع أنحاء العالم. # األصوات المنادcة فتعالتالشعور #االس0qاء ق ان غ0اب نمو شامل عمَّ cختم الس0د هار�س قائال " 

9 Z"التغي 

  . "الس0اسة المنتهجة ع� المجتمع و البfئة االنq[اە أ�" لت[عاتcجب  yما 

 

 

جهة االتصال اإلعالم0ة: دان شf[ارد ، إدارة االتصاالت العالم0ة   www.bit.ly/wespreport م�(د من المعلومات ، ير½� ز(ارة: ل
 shepard@un.org  ، 9495-+1 (212) 963#األمم المتحدة ، 


