
 

 

 

 

 

 

  

  

�  ا متواضع انتعاشا تتوقع األمم المتحدة 
� غرب آس�ا ��

 2020للنمو ��
� /ظاللها  ةة والمخاطر الجيوس�اس�أسعار النفط المتدن�

  المنطقةتوقعات  ع2تل01

وت ،  � (يناير)  20ب89
�  شهد �من المتوقع أن  - Aانون الثا<�

ا  النمو ��
�

� متواضعا منطقة غرب آس�ا انتعاش
�� 2020  � � ح)'

ال يز ال  ��
ة  هبوطمخاطر 4 محفوفا  مشهد االقتصاديال سب  ، وكب;' األمم )" الصادر عن WESP( 2020"افاق االقتصاد العال�F تقCDر ذلك ح

 اليوم. المتحدة 

سجل أد�Z معدل نمو عY مدى عقد من الزمنWذكر التقCDر أن  � �Fا االقتصاد العال � ا 4ال;� ، ح�ث تراجع عات التجارCة المطولةمتأثر�
 b2.3إ %  �

سنا طف�فا  الhشاط االقتصادي. ومع ذلك ، قد �شهد ��2019 � العالم تح
��  �

� حال تم  2020 ��
س�طرة عY المخاطر ��  ال

 . المحدقة

سnة بlنما هناك امjان�ة لتحقيق  hب �Fر من أن تصاعد التوترات ال2020سنة  % 2.5نمو عالCDحذر التقW ، ة أو الجيوس�اس�ة أوCتجار
� صورة الهبوط ، فإن النمو العال�F سlنخفض إb . قد Wحول دون ذلكاالضطرا4ات المال�ة 

الضعف فقط هذا العام. إن  % 1.8و ��
 �
سwب �� xقد ي �Fشاط االقتصادي العالhة ال � وت;'

ستدامةالمطول �� سات حادة للتنم�ة الم � ذلك أهداف القضاء عY الفقر   نك
4ما ��

ساواة و تفاقم أزمة المناخ وخلق فرص عمل الئقة للجميع.   ة من  عّمق الشعور 4االس�xاء�ما أن انxشار عدم الم � أنحاء كث;'
اWد �� � �الم;

 العالم. 

�س من أن  حذر  � العام لألمم المتحدة أنطونيو غوت;' س�مة وط�Cلة األمد �4فاق التنم�ة �ما األم)' ارا ج "هذە المخاطر قد تلحق أ��
� أن الوضع يتطلب تعاونا دول�ا".  � ح)'

اWد االتجاهات المنغلقة عY ذاتها �� � �  تهدد ب;

� غرب آس�ا افاق
 النمو ��

� ب آس�ا شهد غر 
��2019  �

ا �� ا حاد� .  النمو انخفاض� � سwب تnاطؤ الطلب المح�Y وضعف الطلب الخار�� ن قد �ان من المتوقع أ و  �
�  % 2.1 4عد ان �ان % 1.0إb نمو الناتج المح�Y اإلجما�b متوسط  ينخفض

� قطاع العقارات  و قد أدى. 2018 ��
اb تراجع الركود ��

وة. أثر ا الراجع اbاالستهالك واالسxثمار    ل;�

� نمو ا من المتوقع أن تكون
ساهمة قطاع الطاقة �� � مجلس التعاون لدول الخليج لناتج المح�Y اإلجما�b م

� الnلدان األعضاء ��
��

 � �Zض��لة. العر  � � ح)'
� أ�ت��ر  4عد أن 4لغت ذروتها أسعار النفط انخفضت  أن ��

ستوى إنتاج النفط الخام 4ال�اد  ��2018 تغ;' فإن م
سwب تحدWد سقف  ة ضعف الطلب من أورو�ا �غ;' الطاق أو�ك. �ما واجهت الصادرات اإلمدادات من قnلمنذ ذلك الوقت �

ق آس�ا.   وجنوب و��

  �
�� قطاع العقارات والمخاطر الجيوس�اس�ةأسعار النفط المتواضعة  تل�

المدى  عYالتوقعات االقتصادWة عY 4ظاللها  والركود ��
�  . القCDب

� المائة 2.4نمو الناتج المح�Y اإلجما�b من المتوقع أن يnلغ متوسط غرب آس�ا،  ��
� المائة 2.8 و  2020 سنة ��

 سنة��
2021 �

�� . � �  �اهل المنطقة ¤ش;' التوقعات إb أن  الوقت الذي ًيثقل ضعف الطلب الخار��
القطاع  استقرار  نمو االئتمان و  تعا��

ستمر  .  س�عزز العقاري واإلصالح االقتصادي الم �Yنمو الطلب المح 

ان امال�ة و  تحدWاتيواجه األردن ولبنان  � � م;'
 الدولة تمكنت ا فقد مرن ا اقتصادW ا نمو أن Wحقق األردن لمدفوعات. من المتوقع عجزا ��

 Yة من الحفاظ ع . عY عكس لبنان أينرأس  وتدفق من خالل زCادة الصادرات الطلب المح�Y  نمو وت;' � الناتج  شهد  المال األجن©�

 بيان صحفي 
 محظور حتى 

2020يناير  16الخميس   

12:00 pm EST 

آفاق االقتصاد 
 العالمي



 �
�� المح�Y اإلجما�b الحق��

سwب  انjماشا  2019 �� ان المدفوعات نظرا ال  عجز � � � م;' ان  . ستمرار تراجع تدفق رأس المال األجن©�
� لتوقعات االقتصاد ال

�Zاب�ة بناnطة  مش��ة 4الضnمرت �ªاستقرار الوضع 4أساسا ف . س�ا»�  االجتما¬� ال

سوري يتوسع  أن من المتوقع � االقتصاد ال
إb زCادة ®شاط إعادة 4األساس ذلك وCعود عY الرغم من تواصل الاع   2019 ��

� . �ةضغوط التضخمالات االقتصادWة تؤدي إb ارتفاع النمو سوف يnxاطأ عY المدى القCDب ألن العق�� ل¯ن هذا اإلعمار. 
أما ��

سwب ل¯ن قد ت سxئناف إنتاج النفط الخامال  نظرا من المتوقع أن يتوسع االقتصاد ال�من ف سان�ة � القدرة عY انه�ار تفاقم األزمة اإل®
� الnالد. 

 توف;' الغذاء ��

 المخاطر وتحدEات الس�اسة

سلب�ة مخاطر تتمثل  � دول غرب آس�ا  التطورات ال
� 4األساس ��

 توتراتال صاعد وت اتو تدهور قطاع العقار أسعار النفط  تراجع��
� إb اضطرا4ات اجتماع�ة  أWضا يؤدي التnاطؤ االقتصادي قد  ,أساسا الجيوس�اس�ة. عالوة عY أن معدل الnطالة مرتفع

�كتلك ال©
� معظم 4لدان غرب آس�ا تحتاج بlنما  . 2019سنة المنطقة شهدتها 

وع ��  فان، ما�b إلعادة ه�jلة اقتصاداتها اإلصالح ال إb ال�²
س�اسات  واض�³  ساعد عY اxنف�ذ س�اسات مطالبون بال ائح المجتمع هذە اإلصالحاتن مخلفات لتخف�ف م¤ �� Yال س�ما ع 

 . األ�;� هشاشة
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