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 نشرب صحفية
ل ئحلميسج تَّحجب حىت  يو

ة ئخلتحدب 00.11ئلساعة  ف ئلوإليا في لشر  بالتوقيت ئلصي
 2016آياذ.مايو  12

 آفاق احلالة 
 االقتصاديـة

 يف العامل
 
 
مكانـه   يـراوح  النمو العاملي الضـعيف وفقا لتقرير لألمم املتحدة، ال يزال   

   العام احدوث تغري كبري هذيف حتمال ضئيل واال
 

تـدعمها مواقـف سياسـاتية    والـيت  ميكن مع توفر مزيج من السياسـات األكثـر توازنـا،    ورمبا 
القتصـاد  االـزخم الـذي تشـتد حاجـة      يتاحاالقتصادات حجما أن مالية قوية وتنسقها أكرب 

 إليه العاملي

قج   ايو  12نيويَََوذ َََ اخى  éآياذ.َم اض ئإلقتصَََ َََ َََزئك ئلنشَ فا إل يَ ََعي اخليج  ضََ َََ اخ ئلَع َََ ىف ئإلقتصَ
ماك ضئيل هئإل ل ىف حت ت تغيين كبين ىف عا دب   ج جبسب تقريَر  2016حده م ئخلتحَ وم  ئآلَم ئخلعَن

ة ئإلقتصاخية ىف ئل ل ئجلالة هئلتوقعا ل-اصئلج 2016عاخل حىت منتصف عا  خذ ئليو

اىل ئلعََاخلي بنسََبة        مثََ مو ئلنََاتج ئأل قريََرج سََين ا للت ل    2,4ههفقََ ا ىف ئخلائََة فقََط ىف عََ
س 2016 ف ل    ئلََوتينج بََن ا ا ىف عََ ام عليهََ ا بنسََبة     2015ب ئلََيت كََ ا نزهليََ قيحََ ا خيثََل تن ج خمََ

ة      ىف 0,5 دب  ئخلائََة نقطََة مئويََة مََن تنبََؤئ م ئخلتحََ انوىف  بخذاصََئلئآلمََ � كََ م م ئآلهك.خيسََ
مر ىف ئلطلََب ئلكلََي  2015 ا ل- هإل يَزئك ئلضََعف ئخلسََت مََو خيثََل عبئََ قدمََة ئلن ة ئخلت اخئ القتصََ

ا   مََ مََو ئلعََاخلي بين ةعلََى ئلن ة ئخلاليََة ئد تزئيََآسََعاذ ئلسََلع ئآلساسََية ئخلنخفضََة ه  آخ إلخََتالإل
ة ئجلسََاب ةهئخََتالإل فية  ةئمساذيََ ا قشََ ة ئلت ا ة ؤملهئلسياسََ ا أك ئلتوقعََ ا ك تضََ ذل  بالنسََبة كََ

ة          قلة همنطَق دهك ئخلسَت ة ئَل ا هذئبَط د�ذب للسَلع ئآلساسَية ىف آفريقَي ة ئخلصَ للعديد من ئإلقتصاخئ
ة ئلشَديدبج         ة ئخلناخَي دما ر ئلصَ ذئ ئآلَم َه اقم  ن تَف آمريكا ئلالتينية هئلبحر ئلكاذيىب- هقد رئخ َم
اطق       ن ئخلَن ث ىف كَثين َم وئك ؤمل ئحلَاذ ز ئآلَم أه ن ذ ة ئلكبينب َم ة ئلسياسية هئلتدفقا  هئلتحديا

 ئلنامية-

ل   ليىن مونتييلج  اكهق  ا ري ئلَع ة    بَ ئخلسَاعد  ئآلَم ماعَي ىف إخئذب ئلشَؤهم ئإلقتصَاخية هئإلجت
َََو يَّئ ه دبج ه م ئخلتحَََ دذآلمَََ َََر  صَََ دب تقريَََر منتصَََف ئلسَََنة ىف مق م ئخلتحَََ قج ئآلمَََ ىف نيويَََوذ

êمت   آم د ئجلاجََة ؤمل مََزيج سياسَا قريَر يؤكََ ا  آكثََر ئلت اخلي ه توئرنََ و ئلعََ َم س ئلن ا بيئََة  �يئََةألنعََ
ل ختك دئمة لعا مية ئخلست  ë-2030ينية لتحقيق خطة ئلتن
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اخية ئلط     ة ئإلقتصََ ا ك ئإلنتكاسََ ذل قريََر كََ �ر ئلت اخ  ئآل ةلََويهيَََّ �ئريََل هئإلجتََ د ىف ئل مََ
مت  ئلرهسيج  يت ئتسَ اىل         ب هئَل َمث اتج ئ﴿َلي ئأل ة كَبينب- هيتوقَع آم يَنكمش ئلَن مَي ة ؤقلي ا دئعي َت

ل    ىف 91بنسبة  ا ص     ج بسَ 2016ئخلائة ىف ئإلجتاخ ئلرهسَي َع ا ةج هريَاخب ئإلحنَف وخ ئخلالَي بب ئلقَي
�ئريَل يتوقَع       ة- هىف ئل ة ئلدهلَي مرئذ ئمسَزئْـئ ريج هئسَت ماذ ئحلاص ق هئإلستث ىف كل من ئإلستهال

س بنسََبة  ا ت ئنكمََ ده اج هئذتفاعََ  3,4حََ قََ م س آرمََة سياسََية تََزخئخ ع ا يعكََ  ا ىفىف ئخلائََةج خمََ
ظ آسعاذ ئلفائدب-رياخب معدك ئلتضخمج ه  ئلعجز ئخلاىل هئذتفا

وئ   ه  دئم َخن مثاىل ىف آقل ئلبَل ا نسَبته   ئخلتوقع آم يبلغ خنو ئلناتج ئ﴿لي ئأل ىف ئخلائَة   4,8َم
ل  ل  5,5ه  2016فقط ىف عا ة       2017ىف ئخلائة ىف عا مَي غ ئلتن د َه ن غايَة  ل بَكين َم ى آَق ج آ

دئمة اىل بنسَبة    êههي  ئخلست َمث ل    7خنو ئلناتج ئ﴿َلي ئأل ص    ë- ىف ئخلائَة عَلى ئآلَق ر� د يَع ذئ َق َه ه
احج    للخطر  مج هئلصحةج هئلتكيف مَع تَغين ئخلَن د ئجلاجة ؤليه على ئلتعلي ل ئلذى تشت ف ئلعا ئألنفا

قر- همن حيث نصيب ئلفرخج  ل ىف ئجلد من ئلف د د فضال عن ؤحرئر تق اتج     يََّع و ئلَن اطؤ ىف َخن ئلتَب
اج يَّتوقَع آم يبلَغ        ش- هىف آفريقَي مثاىل ىف كثين من ئخلناطق ئلنامية صَاذخا بشَكل خَا ئ﴿لي ئأل

ا  خنََو  فََرخج مََ اىل لل مثََ ب2015ىف ئخلائََة فقََط خََالك ئلفتََرب   0,4متوسََطه  ئلنََاتج ئ﴿لََي ئأل
2017- 

ل         علىه  ا ة ىف َع ة ثابَت ة ئلعاخلَي ة ئلكربَوم ئخلتصَلة بالطاَق ئمسانب ئألمهاىبج ظل�ت ئنبعاثَا
ك  ج خما2015 ماك ف ري ذتباض ئإليوحي باحت ة ئلكربَوم عَلى     ب و ئنبعاثَا مو ئإلقتصاخى هَخن ئلن

ري ىف  ل   ئلنحو ئخلب ا اخل لَع ة ئإلقتصاخية ىف ئلَع ة     -2016ئجلالة هئلتوقعا ماذئ ت ئإلسَتث د بلَغ هَق
ل      ا دئ ىف َع ا قياسَيا جديَ َم ل ئآلهك    2015ىف مصاخذ ئلطاقة ئخلتجدخب ذق ا ذئ ىف ئخلَق َه و  ز ج هيََّع

مت ىف كثين ة هئلدعم ئلسياسا دئم ئلناميةمن  ؤمل رياخب ئإللتزئما  -ئلبل

ا نسَبته       ا ليبلَغ َم َف مو ئلعاخلي ئذتفاعا طفي ط    2,8همن ئخلتوقع آم يرتفع ئلن ىف ئخلائَة فَق
ل  ة  2017ىف عا قي ئلفترب ئخلطوَل ة ما قبل ئآلرمة- هتَّل ها مبا و  لَ ج هليظل آقل بكثين من ئ بطْـ َخن

ة قلها على ؤمكانا ماذج بث  -وك آجالئآلط ئإلقتصاخ ئلعاخلي ئألنتاجية هضعف ئإلستث

ة- هإل   قرير من آم ئخلخاطر ئلسلبية على ئإلقتصاخ ئلعاخلي إل تزئك مرتفَع تَزئك   هجيذذ ئلت
ة ئلنامية ئلكبينب عَّرضة لت ة تئإلقتصاخئ و     قلبا َه غج ه ز ئخلاك هضَغوض آسَعاذ ئلصَر ة ذآ دفقا

اقم    ما َف د يت ظ   ؤرئْـَق اين ئتسَا د       تَب ا َق َم ةج بين دب ئلعاخلَي هوذ آسَع   ريَاخب ؤخى تَ آسَعاذ ئلفائَ د اذ تَ
دب علََى ئلسََلع          مََ ة ئخلعت اخئ ديوم لََبعض ئإلقتصََ اقم آعبََاْـ خدمََة ئلََ ئلسََلع ئآلساسََية ؤمل تفََ

دئم  ري ئلبل ة ىف ما ب قرير ؤمل آم رياخب تنسيق ئلسياسا يثَاذ  حت قدئآلساسية- هيشين ئلت فف من ئ
مثة عن ئلسلبية  ة هئلنا ف ئلسياسا ل ئتسا ةئحتوئْـ تقلَٰـب تؤخى ؤملعد ف ئخلالية- ا  ئآلسوئ
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اج      هئستش  ل ئجليچَز ئخلَاىل ئخلَت ة باسَتخدئ ا ل ئجلكوَم ا قرير ؤمل قَي قبلج يدعو ئلت مست  رئفا لل
ة هفعالََة   اخب     بصَوذب كامَل دب ئلضَريبيةج هتعزيََز ئألخئذب ئلضَريبية هريََ ف ئلقاعََ ا ج مَع توسََيع نَط

قالية- ة ئليت ختر خبرحلة ئنت دئم ئلنامية هئإلقتصاخئ  ئإلمتثاك ىف كثين من ئلبل

 2016التوقعـات االقتصـادية يف العـامل حـىت منتصـف عـام       احلالـة و ر تقريَ يستكمل  
ة   2017احلالـة والتوقعـات االقتصـادية يف العـامل عـام      تقريَر   دب  (منشَوذئ م ئخلتحَ م ئآلَم ج ذقََ
 -2016كانوم ئلثاىن.يناير خذ ىف اصئلج )E.16.II.C.2ئخلبيع 

اىل9        ََََ ََ ََ ََ َََع ئلَت ََ ََ ََ اذب ئخلوقََ ََََ ََ ََ ََ ََََى ريَ ََ ََ ََ ةج يَّرجَ ا ََََ ََ ََ ََ ََََن ئخلعلوَم ََ ََ ََ د َم ََََ ََ ََ ََ مزيَ لل
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/. 

 
ة مع هسائط ئألعالل9  ئإلتصاإل

رهىن9    ئآلمم ئخلتحدبؤخئذب شؤهم ئألعالل ىف   د ئأللكَت �يَ وئم ئل  /rgharriganf@un.oج عَن
ملاتف  1ب917ب367ب95414 ئ

سج ؤخئذب شََؤهم ئألعََالل ىف     اذهم بََين دب شََ م ئخلتحََ د ئأللكتََرهىن9  ئآلمََ �يََ ج عنََوئم ئل
birchs@un.org ملاتف  1ب212ب963ب90564 ئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرة عن إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة
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