
 

 

 

 عدد حاالت كوفيد   تصاعد  وسطبالفشل  دمهد االقتصادي تعافيال
   الفقيرة الدول  فيلقيح التوتأخر عمليات 

 

 النمو العاملي  على  بظاللهيلقي  املساواة عدمفجوة  اتساع
 2021 عام في ٪5.4ه معدل يبلغ أن توقعامل 

 

 
ال أ  حين   في  -  مايو  11،  نيويورك بفعل  تحسنت  قد  العاملي  النمو  توقعات    حالت   ارتفاع   فإن ،  املتحدة  والوليات  الصين   في  قوي ال  نتعاشن 

صعيد    التقدم  كفاية  وعدم   19-كوفيد  بفيروس   اإلصابة على  حدوث  يهددان الدول    من  العديد  في  لقيحالتاملحرز   النطاق   واسع  انتعاش    إمكانية 

 وفق، العاملي لالقتصاد
ً
 . اليوم  الصادرة املتحدة األمم  توقعات ألحدثا

  وفقو 
ً
 من ،  2020  عام   في  املائة  في  3.6  بنسبة  الحاد   النكماش   بعدو ،  2021  عام  نتصفمل  (WESP)  العالم  في  القتصادية  والتوقعات  الحالة   لتقرير ا

   يعكس   مما،  2021  عام  في  املائة   في  5.4  بنسبة  العاملي  القتصاد  يتوسع   أن   اآلن   املتوقع
ً
 تصاعدي  تغيرا

ً
 م   ا

ً
  ةدر اص ال  املتحدة   األمم  توقعاتب  قارنة

املتحدة  ف  يناير.  في والوليات  اقتصادين  وهما    –الصين  النتعاش  يسيران    –أكبر  طريق  ظلعلى   الدعم   وإجراءات  السريعة  التلقيح  اتليمع  في 

 املستمرة.  والنقدي املالي

الدول  و،  آسيا  جنوب  في   ول الد  من   العديد  في  النمو   توقعاتفإن  ،  املقابل  في الكبرى في  الصحراء  جنوب  الواقعة    الالتينية   وأمريكا ،  األفريقية 

تزال  ،  الكاريبي  البحر   ومنطقة  ل 
ً
تتأخر أ  املتوقع  من،  ول الد  من  للعديد   بالنسبةو   مؤكدة.   وغير   هشة   ما   مستويات  إلى  القتصادي  الناتج  ة عود  ن 

 . 2023 أو  2022 عام ىحت الجائحة  قبل

  الهش  العاملي  تعافياليضع    واملناطق  ول الد  بين   اللقاحات  في  املساواة  عدم   إن "  هاريس:   إليوت   املتحدة  األمم  في  القتصاديين   كبير   قالقد  و 

أمام    املتكافئ  وغير  
ً
ل سي  19-كوفيد  لقاحات  إلى  املناسب  الوقت  في  الشامل  الوصول   "إن وأضاف:    ".كبير  خطر  أصال

ّ
  الوباء  إنهاء  بين   الفرق   شك

 . "والفرص  والتنمية النمو من أخرى  عديدة سنوات خسارة وأ، املرن  النتعاش مسار  على العاملي القتصاد ووضع الفور  على

 العاملية التجارة  في اوت فمت ولكن قوي  انتعاش

 ،  الجائحة  قبل  ما  مستويات  بالفعل   العاملية   البضائع  تجارة  تجاوزت   لقد
ً
 ومعدات،  واإللكترونية  الكهربائية   املعدات  على  القوي   بالطلب   مدعومة

 املصنعة. السلع من وغيرها، الشخصية الحماية

تال  القتصادات  أن   التقرير   وأكد   املرجح  غير   من  ولكن ،  النتعاش  فترةخالل    أو   األزمة  خالل  سواءً ،  أفضل  هاؤ أدا  كان   التصنيع  على  عتمدتي 

   األساسية. والسلع السياحة على عتمدتي تال لالقتصادات سريع انتعاش حدوث

  العدوى   من   جديدة  موجات  من  والخوف   الدولي  السفر   على   املفروضة   لقيودا  رفع بطء    نتيجة   متدنية،  السياحة  سيما   ول،  الخدمات  تجارة  تبقىسو 

 النامية. ول الد من العديد في

 صحفى بيان

  حتىر وحظم

 التوقيت الصيفي لشرق الواليات المتحدةبظهراً  12، الساعة 2021مايو  11الثالثاء 

 

الحالة والتوقعات 

االقتصادية في 

2021العالم لعام   



 المتحدة  لألمم التابعة  العالمية االتصاالت  إدارة عن صادر

   الوباء من تضررا األكثر هّن  النساء

  األعمال   من  األكبر   العبء   تحمل  ذلك  في  بما،  نواح    عدة   من  الضرر   من  قدر    ألكبر  تتعرض  اأنه  كما  .ئحةاجال  ةحفاكم   طليعة  في  رأةامل  كانت

  القتصادية  السياسة  استجابات  وفي  بالجائحة   املتعلق   القرار  صنععمليات    في  املرأة   تمثيل   زال ي  ول  األجر.  املدفوعة   غير   والرعاية   املنزلية 

 . دون املستوى املطلوب  لألزمة

التقرير و     الوباء  أن   حين   في  أنه  أبرز 
ّ
 ،  العالم  أنحاء   جميع   في  املائة   في   2  بنسبة   العاملة  القوى   مشاركة  لقل

ً
  خالل   فقط   املائة   في  0.2  بنسبة   مقارنة

جبرت  فقد،  2008-2007  الفترة  في  العاملية  املالية  األزمة
ُ
من  على  الرجال  من  أكثر  النساء  أ   اتساع  من  زاد  مما،  بالكامل  العمل  قوة  الخروج 

 متناسب. غير بشكل   أسوأ للنساء اململوكة  الشركات أداء كان  كما جور.األ و  التوظيف  في الجنسين  بين  الفجوات

العاملي  صدر   بةعش  مدير ،  دشار   دم اح  قالو  املتحدة  القتصاد  باألمم  والجتماعية  القتصادية  الشؤون  للتقرير   بإدارة  الرئيس ي    "لقد   :واملؤلف 

   تووجه،  املدقع  الفقر   براثن  إلى  وفتاة  امرأة  مليون   58  ربايق  ما  ئحة اجال  تدفع
ً
   ضربة

ً
،  العالم  أنحاء   جميع  في   الفقر   من  الحد   لجهود   كبيرة

 الجنسين".  بين  املساواة  مجال في التقدم  أعاق  مما، والتعليم والثروة  الدخل مجالت في الجنسين  بين  الفجوات توفاقم

تأخذ    تعافيال  لتوجيه  والنقدية   املالية  التدابير  إن "  وأضاف: أن   ذلك   في  بما،  السكانية  الفئات  مختلف  على  لألزمة  املتباين  التأثير    العتبار  فييجب 

 واملرن".  الشامل القتصادي النتعاش لضمان ، النساء

 

آفاقه العاملي االقتصادي الوضع  عن نبذة  اعتبار  و
ً
 2021 عام منتصف منا

   . 2021 يناير  في صدر وقد، 2021 وآفاق العاملي القتصادي للوضع  العام نتصف مل تحديث  عن عبارة التقرير

 http://bit.ly/wespmidyear زيارة: يرجى ،املعلومات من للمزيد

 

 عالمي: ل ا  تواصللل

 palanivelu@un.org ،إدارة األمم املتحدة للتواصل العاملي، بالنيفيلو  ديفي

 rosengrenh@un.org، املتحدة باألمم والجتماعية القتصادية الشؤون إدارة، روزنغرين هيلين
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