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وطنية - أطلقت ا,سكوا صباح اليوم من مقرھا في ساحة رياض الصلح، تقريرھا السنوي حول التطورات ا�قتصادية وا�جتماعية في
المنطقة العربية الذي يغطي عامي 2015 و2016، والقى التقرير الضوء على آثار التغيرات السياسية ا4خيرة على دول المنطقة

وبعرض المساواة بين الجنسين ووضع المرأة العربية. 

الحسن 
وبدأت الندوة التي جمعت إعJميين من لبنان والمنطقة والمؤسسات ا,عJمية الدولية المعتمدة في لبنان، بعرض لمدير شعبة

التنمية ا�قتصادية والتكامل في ا,سكوا محمد المختار محمد الحسن، إذ تحدث عن "إتجاه التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية على
الصعيدين العالمي وا,قليمي"، مؤكدا أنه "� تزال حالة عدم اليقين ا�قتصادي والسياسي التي اتسمت بھا المنطقة العربية تكبح

آفاق النمو وفرص العمل وا�ستقرار فيھا، فالنمو ا�قتصادي متوقف وأسعار النفط العالمية، التي تشھد إنخفاضا متواصJ، تزيد العبء
على ا�قتصاد ا,قليمي وتفرض قيودا على النمو وا4رصدة المالية في تلك البلدان التي تفوق يوما آداؤھا بفضل صادرات الطاقة". 

أضاف: "وقدر متوسط نمو الناتج المحلي ا,جمالي في المنطقة العربية بالقيمة الحقيقية بحوالي 0,9% في عام 2015، أي دون
تغيير عن عام 2014. ويقدر أن الناتج المحلي ا,جمالي في المنطقة سينمو بنسبة 1,5% في عام 2016. ويتوقع أن يستمر تباطؤ

النمو ا�قتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي إذ ينتظر أن يجري المزيد من التخفيضات في ا,نفاق العام. ويرجح أن يثبط
ا�ستثمار نتيجة التشديد المتوقع في السياسة النقدية للو�يات المتحدة وزيادة إصدار حكومات مجلس التعاون الخليجي لسندات

الدين. وستختبر مناطق عربية فرعية أخرى ضعفا في النمو بسبب عدد من العوامل الجغرافية السياسية وإحتمال ضعف الطلب من
الصين وأوروبا وتشديد القيود على موازين المدفوعات".  

بشير  
بدوره تحدث رئيس قسم التحليل والنمذجة ا�قتصادية في ا,سكوا محمد ھادي بشير إذ أشار إلى أنه "بعد مرور خمس سنوات

على التغيير السياسي ا4ول � يزال ا�ضطراب ا�قتصادي وا�جتماعي الشديد بارز الوجود في المنطقة العربية حيث تطورت بعض
التحو�ت إلى صراعات تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البلدان المجاورة مما أدى إلى خسائر تصل إلى 614 بليون دو�ر

أميركي في الناتج المحلي ا,جمالي. ويمكن أن يكون لھذا الوضع اtثار الطويلة ا4مد كذلك على المؤسسات والحكم". 

وقال: "إن عدد الJجئين في العالم وصل إلى 60 مليون بنھاية عام 2015 وھو العدد ا4كبر منذ الحرب العالمية الثانية. أما على صعيد
المنطقة فھناك 7,6 مليون سوري نزحوا داخليا فيما خرج أكثر من 4 مليون نسمة. أما اليمن فشھد 130 ألف مشرد داخليا، با,ضافة

إلى عدد ممن فر إلى الخارج. وبحلول نھاية عام 2015، شھدت ليبيا 434000 نازح. وفي ھذا ا,طار، شھدت أوروبا زيادة في تدفق
الJجئين بنسبة 74,3%، وتركيا تشكل أكبر حاضنة لJجئين (1,6 مليون �جئ سوري بحلول نھاية عام 2014)، فيما يستضيف لبنان

العدد ا4كبر إذا ما قيس كنسبة مئوية من السكان (25%). وقد شھدت المنطقة إستمرارا في البطالة خاصة بين النساء والشباب ما
يؤدي إلى استمرار ا,حباط وا�ضطرابات التي بدأت عام 2011". 

أضاف: "بالنسبة لسوريا أدى الصراع إلى 470,000 حالة وفاة، وإنخفاض عدد السكان بنسبة الخمس، وأضاف أن مجموع الخسائر
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تراوحت بين 259$ - 169$ مليار من الناتج الضائع و89$ مليار من خسارة رأس المال المادي وفقدان ثJثة أضعاف حجم الناتج المحلي
ا,جمالي الذي سجل عام 2010 وإلى إنخفاض في ا�ستھJك العام بمعدل الثلث في العام 2014-2015، وا�ستثمار وإرتفاع التضخم

والديون، ونسبة 49% من رأس المال فقدت بسبب تلف رأس المال و34% بسبب خسارة صافي ا�ستثمار و17% بسبب خمول رأس
المال. كما إرتفعت البطالة من 15% في عام 2011 إلى 48% في عام 2014، وفي عام 2014 عاش أكثر من 80 % من الشعب

السوري تحت خط الفقر، وتركزت ھذه النسبة في مناطق القتال الشديد".  

وبالنسبة للبنان، قال بشير: "ان عدد الJجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان قد بلغ 1,5 مليون �جئ، أي ربع مجموع سكان
البلد. يتركز معظمھم في المناطق الريفية والفقيرة، وحركة الوافدين الكثيفة ستؤدي إلى تضاعف معد�ت البطالة إلى أكثر من %20
ودفع 170,000 لبناني إلى الفقر. وتشير التقديرات ا4خيرة إلى أن عدد اللبنانيين المعرضين للمخاطر يوازي عدد الJجئين السوريين

(1,5 مليون). ويضاف إلى ھذا العدد 300,000 �جئ فلسطيني و42,000 �جئ فلسطيني نزحوا من الجمھورية العربية السورية، أي
صار أكثر من 3.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة من مجموع 5,9 مليون من السكان. وھناك 52% من النازحين السوريين و%10

من اللبنانيين في "فقر مدقع"، أي أنھم يعيشون على أقل من 2,40 دو�ر في اليوم. وقد إزداد الطلب على المرافق والخدمات
الحكومية 1,1 مليار دو�ر زيادة في ا,نفاق على الخدمات العامة لتلبية إحتياجات الJجئين مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة

بنحو 2,6 مليار دو�ر بين عامي 2012 و2014". 

خالد 
من جھتھا عرضت المسؤولة المساعدة للشؤون ا�قتصادية في ا,سكوا ناتالي خالد حال المساواة بين الجنسين كما ورد في
التقرير. فقالت إن "المرأة في المنطقة العربية � تزال تعاني عدم المساواة على جميع المستويات. ولكن على صعيد التمثيل

السياسي، أصبحت نسبة البرلمانيات في المنطقة 17,5%، مقابل 14% في العام الماضي. وقد تصدرت تونس والجزائر والسودان
بلدان المنطقة في ھذا المجال. ويشكل إنفاذ نظام الحصص الوسيلة ا4كثر فعالية لزيادة مشاركة المرأة وتمثيلھا في صنع القرار، و�
تزال مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة جدا، بمتوسط بلغ 23,4% في عام 2014 بالمقارنة مع 75% للذكور. والبطالة مرتفعة

للرجال والنساء معا، لكن الفجوة بين الجنسين واسعة أيضا في ھذا المجال. 

وختمت: "على المنطقة العربية بذل مزيد من الجھود لزيادة فرص العمل الجيدة للمرأة ولتحسين نظم الحماية ا�جتماعية وقوانين
العمل، وتشكل أعمال الخدمة المنزلية، ومعظم من يؤديھا ھن من النساء المھاجرات 5,6% من العمالة الكلية في المنطقة. وقد

إتخذت بعض البلدان العربية تدابير لحماية العمال المنزليين، لكن ھناك حاجة إلى آليات للتنفيذ والرصد". 

====================ز.غ 
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(اسكوا): ا�ضطرابات في المنطقة العربية تكبح آفاق النمو
وا�ستقرار

10/11/2016| LOC20:38
GMT 17:38

ا&خبار العربية|

بيروت - 10 - 11 (كونا) -- اظھر تقرير اطلقته لجنة ا�مم المتحدة ا�قتصادية وا�جتماعية لغرب اسيا (اسكوا) اليوم الخميس
النمو وا�ستقرار فيھا فيما تكبح آفاق  تزال  ما  العربية  تداعيات ا�ضطرابات السياسية وا�قتصادية التي شھدتھا المنطقة  ان 

ادى انخفاض اسعار النفط الى زيادة الضغط على ا�قتصاد ا�قليمي عموما والخليجي خصوصا.
التقرير حول التطورات الحسن خKل اطKقه  محمد  المختار  محمد  ا�قتصادية والتكامل في (اسكوا)  التنمية  ادارة  مدير  وقال 
ا�جتماعية وا�قتصادية في المنطقة العربية ان "النمو ا�قتصادي شبه متوقف نتيجة حالة عدم اليقين السياسي وا�قتصادي
البلدان النمو في  على  ا�قليمي وفرض قيودا  ا�قتصاد  على  العبء  زيادة  الى  النفط  انخفاض اسعار  المنطقة كما ادى  في 

التي تعتمد على صادرات الطاقة".
بالقيمة الحقيقية قدر بحوالي 9ر0 بالمئة نمو الناتج المحلي اUجمالي في المنطقة العربية  واشار الحسن الى ان متوسط 

خKل عام 2015 أي دون تغيير عن عام 2014 فيما يقدر ان ينمو بنسبة 5ر1 بالمئة في عام 2016.
وتوقع ان يستمر تباطؤ النمو ا�قتصادي في مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتيجة استمرار التخفيضات في
ا�نفاق العام مرجحا ان يتراجع ا�ستثمار ايضا نتيجة التشديد المتوقع في السياسة النقدية ا�مريكية وزيادة اصدار حكومات

دول مجلس التعاون الخليجي لسندات الدين.
ولفت الى ان معدل نمو الناتج المحلي اUجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع من 4ر3 بالمئة في 2014 الى 3

بالمئة في 2015 متوقعا ان يشھد تراجعا اضافيا في عام 2016 ليصل الى حدود 1ر2 بالمئة.
واضاف ان مناطق عربية اخرى ستختبر ضعفا في النمو بسبب عدد من العوامل الجغرافية السياسية واحتمال ضعف الطلب

من الصين وأوروبا وتشديد القيود على موازين المدفوعات.
نتيجة من جانبه قال رئيس قسم التحليل والنمذجة ا�قتصادية في (اسكوا) محمد ھادي بشير ان خسائر المنطقة العربية 

ا�ضطرابات السياسية وا�قتصادية والصراعات وصلت الى حوالي 614 مليار دو�ر في الناتج المحلي اUجمالي.
وحول النازحين والKجئين نتيجة الصراعات في المنطقة العربية اشار الى ان 6ر7 مليون شخص نزحوا داخليا في سوريا فيما
غادرھا اكثر من اربعة مKيين سوري كما نزح وتشرد حوالي 130 الف شخص في اليمن وشھدت ليبيا نزوح 434 الف شخص

حتى نھاية عام 2015.
واضاف ان الصراع في سوريا ادى الى وفاة 470 الف شخص وانخفاض عدد سكانھا بنسبة الخمس فيما تراوحت الخسائر بين
169 و259 مليار دو�ر من الناتج الضائع و89 مليار من خسارة رأس المال المادي وفقدان ثKثة أضعاف حجم الناتج المحلي

اUجمالي الذي سجل عام 2010.
بالمئة من الشعب بالمئة عام 2014 وعاش أكثر من 80  بالمئة عام 2011 الى 48   15 من  البطالة في سوريا  ارتفعت  كما 

السوري تحت خط الفقر في عام 2014 حيث تركزت ھذه النسبة في المناطق التي شھدت قتا� شديدا.
من جھتھا تناولت المسؤولة المساعدة للشؤون ا�قتصادية في (اسكوا) ناتالي خالد قضية المساواة بين المرأة والرجل في

المنطقة العربية �فتة الى ان المرأة في المنطقة � تزال تعاني عدم المساواة على جميع المستويات.
برلمانات المنطقة ارتفع من 14 بالمئة في العام الماضي الى 5ر17 بالمئة للمرأة في  ناتالي ان التمثيل السياسي  وقالت 

في العام الحالي حيث تصدرت تونس والجزائر والسودان بلدان المنطقة في ھذا المجال.
ولفتت الى ان مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة جدا بمتوسط بلغ 4ر23 بالمئة في عام 2014 مقارنة مع 75 بالمئة

للذكور فيما سجلت البطالة للجنسين مستويات مرتفعة.
ودعت الى بذل جھود اكبر في المنطقة العربية لزيادة فرص العمل الجيدة للمرأة ولتحسين نظم الحماية ا�جتماعية وقوانين

العمل.
التطورات السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية التي عامي 2015 و2016 ويرصد  يغطي  التقرير الذي اطلقته (اسكوا)  يذكر ان 
على دول ا�خيرة  الخمس  خKل السنوات  السياسية  التغيرات  اثار  على  يضيء  العامين كما  ھذين  خKل  المنطقة  شھدتھا 

المنطقة وعلى اوضاع المرأة العربية وقضية المساواة بين الجنسين.(النھاية) و س م / ا م م
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لبنان: 3.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة
خضر حسان

الجمعة 11/11/2016
تصّدرت دول مجلس التعاون الخليجي مشھد ا0زمة العربية المتفاقمة منذ أكثر من 5 سنوات، ليس على مستوى النزاع المسلّح، بل على مستوى

التداعيات اPقتصادية، وبشكل أساسي اثر اختLل أسواق النفط عالمياً، حيث كان التباطؤ السمة الغالبة على اقتصادات ھذه الدول، إلى جانب تقلص
معدPت النمو اPئتماني، فضLً عن تسجيل دول المجلس، باستثناء قطر، عجزاً مالياً خLل العام 2015.  

ويأتي ذلك في وقت رفعت فيه دول المجلس، مستوى تمويل الديون، وفق لجنة ا0مم المتحدة اZقتصادية واPجتماعية لغرب آسيا- اPسكوا، في
تقريرھا الذي أطلقته في 10 تشرين الثاني في بيروت، تحت عنوان "مسح التطورات اPقتصادية واPجتماعية في المنطقة العربية 2015- 2016،
النتائج الرئيسية". وتقّدر اPسكوا نسبة اPنخفاض الحاد للعائدات النفطية للدول العربية بنحو 46% في العام 2015، وترّجح بقاء أسعار النفط الخام

تحت خط اPتجاه طويل ا0جل خLل فترة 2016-2017. لكن التقديرات لم تقفل باب التفاؤل، حيث رّجحت اPسكوا عودة أسعار النفط خLل
السنوات القليلة المقبلة إلى خط اPتجاه طويل ا0جل، لكن ببطء. 

التداعيات التي شھدتھا اقتصادات دول المجلس، لم تحجب الكوارث اZقتصادية التي سجلھا اPقتصاد العربي عموماً خLل السنوات الخمس من عمر
التحوPت السياسية العربية، حيث وصلت خسائر التحوPت المباشرة وغير المباشرة إلى 614 مليار دوPر في الناتج المحلي اPجمالي. وھذا ما فاقم
أزمة التوازن المالي في الدول العربية، إلى جانب ارتفاع أزمة البطالة والفقر ووضع المرأة. وما يثير القلق ھو اpثار طويلة ا0مد لھذه النتائج على

مستوى العالم العربي. 

وقّدم مسح اPسكوا بيانات تظھر التعارض في اتجاھات النمو بين ما كانت تتوقعه اPسكوا، اعتماداً على المؤشرات المسجلة قبل العام 2011، وبين
ما فرضه الواقع بعد ھذا العام. فعلى مستوى نمو مجموع الناتج المحلي اPجمالي في البلدان التي تشھد صراعات منذ العام 2011، كانت اPسكوا

تتوقع تخطي مجموع 150 مليار دوPر، في العام 2010، على أن يأخذ خط النمو منحى تصاعدياً ليتخطى مجموع الناتج 200 مليار دوPر في
العام 2015. لكن الصراعات أدت إلى رسم مسار تنازلي أدى إلى تسجيل مجموع يتخطى 100 مليار بقليل، في العام 2011، ليستقر المجموع على

أقل من 100 مليار في العام 2015. 

أما بالنسبة إلى البلدان المتأثرة بالصراعات، فسجلت اPسكوا مجموع ناتج يفوق 300 مليار دوPر في العام 2010، على أن يتجاوز المجموع 400
مليار دوPر في العام 2015. لكن بفعل التأثر بالصراعات، انخفض المجموع إلى أقل من 400 مليار، رغم حفاظه على منحاه التصاعدي ما بين

ا0عوام 2010 و2015. 

ولم يكن الميزان المالي للبلدان التي تشھد صراعاً منذ العام 2011 أفضل حاPً، فقد شھد مؤشر الميزان اضطرابات واضحة تمثّلت بتسجيل انحدار
سريع وبمعدPت مرتفعة. وفي حين كانت التوقعات تسجل فائضاً بسيطاً جداً بين العامين 2011 و2012، مع توقعات باZرتفاع بين العامين 2012

و2013 تفوق 10 آPف مليون دوPر، وصوPً إلى أكثر من 20 ألف مليون دوPر في العام 2015، جاءت النتائج مخيبة للتوقعات. إذ سجل الميزان
المالي انھيارات فاقت النمو الذي كان محققاً بين العامين 2011 و2012 عبر اPرتفاع من عجز يساوي 10 آPف مليون دوPر إلى نمو يفوق ھذا

المبلغ، فاPنھيار سجل النزول من أكثر من 10 أPف مليون دوPر إلى عجز يفوق 25 مليار دوPر. 

وھذا اPنھيار أصاب الدول المجاورة المتأثرة بالصراعات. ففي حين كانت التوقعات تسجل نمواً للعجز يبدأ باZرتفاع من 20 مليار في العام 2011
إلى نحو 15 مليار دوPر في العام 2015، سجل الواقع نمواً في العجز راوح بين 25 مليار دوPر و45 مليار دوPر بين العامين 2011 و2013،

لينخفض العجز إلى نحو 40 ألف مليون دوPر في العام 2015. 

ھذه النماذج وغيرھا من التداعيات اZقتصادية أدت، وفق مسح اPسكوا، إلى نزوح 7.6 مليون سوري، داخلياً، وإلى أكثر من 4 مليون Pجئ
سوري خارج البLد، فضLً عن تشرد 130 ألف يمني داخل اليمن، ناھيك عن ا0عداد غير الملحوظة التي ھجرت إلى الخارج. أما في ليبيا فقد
سجلت التقارير في نھاية العام 2015، نزوح أكثر من 434 ألف شخص. وتداعيات النزوح أثرت سلباً على الدول المضيفة، فقد بات الLجئون
يساوون نحو ربع سكان لبنان، في حين شھدت أوروبا زيادة لتدفقات الLجئين بنسبة 74.3%. وأدى ارتفاع عدد الLجئين إلى استمرار البطالة،

خصوصاً بين النساء والشباب. ففي لبنان، تضاعفت نسب البطالة إلى أكثر من 20%. ما دفع 170 ألف لبناني إلى الفقر. 

غير أن التداعيات تتجه إلى اPزدياد، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد اللبنانيين المعرضين للمخاطر يوازي عدد الLجئين السوريين في لبنان. وما
يزيد ا0زمة، ھو إضافة ھذا العدد إلى أكثر من 300 ألف Pجئ فلسطيني موجود في لبنان، و42 ألف Pجئ فلسطيني جاؤوا من سوريا. أي أن في

لبنان أكثر من 3.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة. 



وتتزايد حاجة لبنان إلى الدعم مع وجود 52% من ال.جئين السوريين و10% من اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع، أي يعيشون بأقل من 2.40
دو?ر يومياً. ناھيك عن ازدياد الطلب على الخدمات الحكومية بأكثر من مليار دو?ر كزيادة في ا?نفاق على الخدمات العامة. ما فاقم عجز الموازنة

بنحو 2.6 مليار دو?ر بين العامين 2012 و2014. ويضاف إلى خسائر لبنان، فقدان الطلب من سوريا والطريق التجاري الذي يمر عبرھا إلى
الدول العربية والعالم، لنحو ُخمس الصادرات اللبنانية. ما رفع من كلفة التجارة في لبنان. 

أمام ھذه اWرقام والتراجعات، تقّدم ا?سكوا نظرتھا للتعامل مع اWثار السلبية، وتقترح زيادة الدعم الدولي، وانفاق نحو 2.5 مليار دو?ر للعودة إلى
توفير الخدمة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الصراع، با^ضافة إلى تمويل قطاعات الصحة والتعليم والبرمجة ا?جتماعية والبنية التحتية

وإمدادات المياه والصرف الصحي والكھرباء والنقل وإدارة النفايات. إلى جانب معالجة غياب ا^دارة السياسية وضعف اWطر المؤسسية. 

و? تخفي ا?سكوا على لسان رئيس قسم التنمية ا?قتصادية والعولمة فيھا، مختار محمد الحسن، دور العوامل ا?قتصادية وا?جتماعية والسياسية
الداخلية في فرملة عملية إعادة ا?عمار وتحقيق توصيات ا?سكوا في ھذا المجال، حيث يؤكد الحسن، في حديث إلى "المدن"، أن ا?سكوا تؤدي
دوراً في التأثير على أصحاب القرار في الدول، عن طريق التقارير التي تنشرھا أو عبر التوصيات والخبرات التي تقدمھا للدول التي تطلب. مع
ا^شارة إلى أن ا?سكوا دائماً ما تأخذ با?عتبار، أثناء تقييمھا للتخطيط التنموي وللسياسات ا?قتصادية المناسبة، التغييرات ا?جتماعية والسياسية

وا?قتصادية في الدول المعنية، وتجري بين الفينة واWخرى تقييماً لتجاوب الدول مع التوصيات.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2016
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رير "ا�سكوا" (مصطفى جمال الدين



أدت ا'ثار المباشرة وغير المباشرة للتحو�ت التي تشھدھا المنطقة العربية خ�ل السنوات الخمس

ا=خيرة، الى خسائر تصل الى 614 بليون دو�ر في الناتج المحلي ا2جمالي. وبلغ متوسط نمو الناتج

المحلي ا2جمالي في المنطقة العربية بالقيمة الحقيقية نحو 0.9 في المئة في العام 2015، من دون

أي تغيير، مقارنة بالعام 2014. وتباطأت، في العام 2015، اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي بعد

أن كانت تقود النمو في المنطقة خ�ل السنوات القليلة الماضية وكان �نخفاض سعر النفط، منذ منتصف

العام 2014، آثاره السلبية على ا�قتصادات العربية. ھذه المعطيات ترد في تقرير «مسح التطورات

ا�قتصادية وا�جتماعية في المنطقة العربية 2015-2016» الذي أطلقته، أمس، «اللجنة ا�قتصادية

وا�جتماعية لغرب آسيا ـ ا�سكوا»، من بيروت.

يبلغ عدد ال�جئين السوريين الذين يعيشون في لبنان، وفق التقرير، 1.5 مليون �جئ، أي ربع سكان

البلد، يتركز معظمھم في المناطق الريفية والفقيرة. وستسبب حركة الوافدين الكثيفة حالة فقر عند

170 ألف لبناني، وارتفاع معد�ت البطالة الى أكثر من 20 في المئة. وتلحظ التقديرات ا=خيرة ان عدد

اللبنانيين المعرضين للمخاطر يوازي عدد ال�جئين السوريين (1.5 مليون).

ويضاف الى عدد النازحين السوريين، نحو 300 ألف �جئ فلسطيني و42 ألف �جئ فلسطيني نزحوا

من سوريا، فيصبح عدد ا=شخاص الذين ھم بحاجة الى مساعدة 3.3 م�يين شخص من أصل 5.9

م�يين من السكان.

من جھة أخرى، يبيّن التقرير أن نسبة 52 في المئة من النازحين السوريين و10 في المئة من اللبنانيين

ھم في «فقر مدقع»، أي انھم يعيشون بأقل من 2.4 دو�ر في اليوم. وبغية تلبية احتياجات ال�جئين،

ازداد الطلب على المرافق والخدمات العامة (مياه وكھرباء وغيرھا) بقيمة 1.1 مليار دو�ر ما يؤدي الى

تفاقم العجز في الموازنة بنحو 2.6 مليار دو�ر بين عامي 2012 و2014. في المقابل، لم تتأثر واردات

البضائع الى لبنان، وتم التعويض عن خسائر الصادرات باستھ�ك ال�جئين.

ويشير التقرير الى أن مجموع الخسائر في سوريا تراوحت بين 169 و259 مليار دو�ر من الناتج الضائع

و89 مليار دو�ر من خسارة رأس المال العادي، مع فقدان ث�ثة أضعاف حجم الناتج المحلي ا2جمالي

الذي سجل في العام 2010. ُفقدت نسبة 49 في المئة من رأسالمال بسبب تلف رأسالمال، و34 في

المئة بسبب خسارة صافي ا�ستثمار، و17 في المئة بسبب خمول رأسالمال.

وارتفعت نسبة البطالة في سوريا من 15 في المئة في العام 2011 الى 48 في المئة في العام 2014.

وفي العام 2014، عاش أكثر من 80 في المئة من الشعب السوري تحت خط الفقر. وتتطلب ا=جندة

الوطنية 2عادة إعمار سوريا استثمارا بقيمة 183.5 بليون دو�ر �سترجاع ما كان عليه الوضع قبل ا=زمة.

من ناحية أخرى، بلغ عدد ال�جئين في العالم، وفق التقرير، 60 مليونا في نھاية العام 2015، وھو أكثر

عدد من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. نزح 7.6 م�يين شخص داخل سوريا، وأكثر من 4

م�يين خارجھا. وتشرد 130 ألفا داخل اليمن منذ العام 2015، وسجلت ليبيا 434 ألف حالة نزوح مع

نھاية العام 2015. أما أوروبا، فقد شھدت زيادة في تدفقات ال�جئين بنسبة 74.3 في المئة منذ قبل
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العام 2011، وتعتبر تركيا أكبر مضيفة ل�جئين (1.6 مليون �جئ سوري بنھاية العام 2014)، ويستضيف

لبنان العدد ا=كبر مقارنة مع النسبة المئوية من السكان (25 في المئة).

أما بالنسبة الى وضع المرأة في العالم العربي، ف� تزال النساء في المنطقة العربية تعانين من ظاھرة

عدم المساواة، فاستنادا الى دليل عدم المساواة بين الجنسين، تسجل المنطقة العربية المرتبة

الخامسة بين ست مناطق مشابھة في العالم، كما جاءت في المرتبة ا=خيرة حسب دليل الفجوة بين

الجنسين. بلغت نسبة البرلمانيات في المنطقة العربية، في العام 2016، 17.5 في المئة مقابل 14 في

المئة في العام الماضي. وقد تصدرت تونس، الجزائر، والسودان الدول الرائدة في ھذا المجال.

في المقابل، � تزال مشاركة المرأة العربية في سوق العمل منخفضة بنسبة 23.4 في المئة مقارنة

بنسبة 75 في المئة من الذكور في العام 2014. وازداد معدل البطالة بين الشابات في المنطقة من

31.8 في المئة في العام 2002، الى 46.1 في المئة في العام 2013. وتنخفض مشاركة النساء،

اللواتي تتراوح أعمارھن بين 25 و34 عاما، في القوة العاملة بسبب العوامل ا�جتماعية مثل الزواج

وإنجاب ا=طفال.

وتشكل أعمال الخدمة المنزلية، التي تؤدي معظمھا النساء المھاجرات 5.6% من العمالة الكلية في

المنطقة. وقد اتخذت بعض البلدان العربية تدابير لحماية العمال المنزليين، لكن ھناك حاجة إلى آليات

للتنفيذ والرصد، كما جاء في المسح الذي أطلقته «ا2سكوا»، من مقرھا في رياض الصلح، وشمل كل

التطورات ا�قتصادية وا�جتماعية في المنطقة العربية خ�ل العامين 2015 و2016 .
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الربيع العربي كلف المنطقة 614 مليار دو�ر

نشرت : الجمعة نوفمبر 11 , 2016

كلفت انتفاضات الربيع العربي في 2011 اقتصادات المنطقة ما يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي ا�جمالي حتى نھاية العام
الماضي، أو حوالي 614 مليار دو<ر بسبب تغيير ا:نظمة الحاكمة واستمرار الصراع مع ھبوط أسعار النفط.

ويستند الرقم الذي أوردته لجنة ا:مم المتحدة ا<قتصادية وا<جتماعية لغرب آسيا (ا�سكوا) إلى توقعات النمو التي صدرت قبل
ا<نتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء وأدخلت اليمن وسوريا وليبيا في حرب أھلية.

وھذا أول تقدير من نوعه من ھيئة اقتصادية عالمية.

ووفقا لتقديرات من ا:جندة الوطنية لمستقبل سوريا -وھو برنامج آخر ل]مم المتحدة- فإن الحرب التي تمر بعامھا السادس ھناك
ألحقت ضررا شديدا بالناتج المحلي ا�جمالي وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دو<ر منذ 2011 في سوريا وحدھا.

وبدأت أسعار النفط بالتراجع في منتصف 2014 وسجلت في يناير/كانون الثاني الماضي أدنى مستوياتھا في 13 عاما وھو ما أضر
بدول منتجة للخام مثل السعودية ودول أخرى -ومن بينھا لبنان- تعتمد بشكل كبير على التحويdت النقدية من مواطنيھا العاملين

في دول الخليج العربية.

وقال محمد المختار محمد الحسن مدير التنمية ا<قتصادية با�سكوا إن ھبوط أسعار النفط سيكون له على ا:رجح منفعة للدول
المنتجة.

وأضاف قائd لرويترز إن تلك الدول “ستطبق إصdحات اقتصادية تؤدي إلى تنويع حقيقي.”

ومن ناحية أخرى فإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي.

وقال الحسين “رأينا في أمريكا الdتينية وأوروبا الشرقية والبلقان الدعم الذي تلقوه من أجل التعافي بعد الصراع… لم نر حتى اqن
مثل ھذا الدعم يحدث للمنطقة العربية.”
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ا%سكوا أطلقت تقريرھا حول التطورات ا�قتصادية وا�جتماعية في المنطقة العربية

أطلقت ا+سكوا صباح اليوم من مقرھا في ساحة رياض الصلح، تقريرھا السنوي حول التطورات ا�قتصادية وا�جتماعية

عامي 2015 و2016، والقى التقرير الضوء على آثار التغيرات السياسية ا1خيرة يغطي  الذي  العربية  المنطقة  في 

على دول المنطقة وبعرض المساواة بين الجنسين ووضع المرأة العربية.

وبدأت الندوة التي جمعت إع@ميين من لبنان والمنطقة والمؤسسات ا+ع@مية الدولية المعتمدة في لبنان، بعرض لمدير

ا�قتصادية التنمية  "إتجاه  عن  تحدث  إذ  الحسن،  محمد  المختار  محمد  ا+سكوا  في  والتكامل  ا�قتصادية  التنمية  شعبة 

وا�جتماعية على الصعيدين العالمي وا+قليمي"، مؤكدا أنه "� تزال حالة عدم اليقين ا�قتصادي والسياسي التي اتسمت

بھا المنطقة العربية تكبح آفاق النمو وفرص العمل وا�ستقرار فيھا، فالنمو ا�قتصادي متوقف وأسعار النفط العالمية، التي

تشھد إنخفاضا متواص@، تزيد العبء على ا�قتصاد ا+قليمي وتفرض قيودا على النمو وا1رصدة المالية في تلك البلدان

التي تفوق يوما آداؤھا بفضل صادرات الطاقة".

عام في   %0,9 بحوالي  الحقيقية  بالقيمة  العربية  المنطقة  في  ا+جمالي  المحلي  الناتج  نمو  متوسط  "وقدر  أضاف: 

2015، أي دون تغيير عن عام 2014. ويقدر أن الناتج المحلي ا+جمالي في المنطقة سينمو بنسبة 1,5% في عام

المزيد من يجري  أن  ينتظر  الخليجي إذ  التعاون  في بلدان مجلس  ا�قتصادي  تباطؤ النمو  يستمر  أن  ويتوقع   .2016

التخفيضات في ا+نفاق العام. ويرجح أن يثبط ا�ستثمار نتيجة التشديد المتوقع في السياسة النقدية للو�يات المتحدة وزيادة

إصدار حكومات مجلس التعاون الخليجي لسندات الدين. وستختبر مناطق عربية فرعية أخرى ضعفا في النمو بسبب عدد

من العوامل الجغرافية السياسية وإحتمال ضعف الطلب من الصين وأوروبا وتشديد القيود على موازين المدفوعات".

بدوره تحدث رئيس قسم التحليل والنمذجة ا�قتصادية في ا+سكوا محمد ھادي بشير إذ أشار إلى أنه "بعد مرور خمس

سنوات على التغيير السياسي ا1ول � يزال ا�ضطراب ا�قتصادي وا�جتماعي الشديد بارز الوجود في المنطقة العربية

حيث تطورت بعض التحو�ت إلى صراعات تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البلدان المجاورة مما أدى إلى

خسائر تصل إلى 614 بليون دو�ر أميركي في الناتج المحلي ا+جمالي. ويمكن أن يكون لھذا الوضع اfثار الطويلة

ا1مد كذلك على المؤسسات والحكم".

العالمية الحرب  ا1كبر منذ  العدد  وھو  عام 2015  بنھاية  إلى 60 مليون  وصل  العالم  ال@جئين في  عدد  وقال: "إن 

الثانية. أما على صعيد المنطقة فھناك 7,6 مليون سوري نزحوا داخليا فيما خرج أكثر من 4 مليون نسمة. أما اليمن

ليبيا شھدت   ،2015 عام  نھاية  وبحلول  الخارج.  إلى  فر  ممن  عدد  إلى  با+ضافة  داخليا،  مشرد  ألف   130 فشھد 

أكبر تشكل  وتركيا   ،%74,3 بنسبة  ال@جئين  تدفق  في  زيادة  أوروبا  شھدت  ا+طار،  ھذا  وفي  نازح.   434000

حاضنة ل@جئين (1,6 مليون �جئ سوري بحلول نھاية عام 2014)، فيما يستضيف لبنان العدد ا1كبر إذا ما قيس



كنسبة مئوية من السكان (25%). وقد شھدت المنطقة إستمرارا في البطالة خاصة بين النساء والشباب ما يؤدي إلى

استمرار ا2حباط وا/ضطرابات التي بدأت عام 2011".

أضاف: "بالنسبة لسوريا أدى الصراع إلى 470,000 حالة وفاة، وإنخفاض عدد السكان بنسبة الخمس، وأضاف أن

مجموع الخسائر تراوحت بين 259$ - 169$ مليار من الناتج الضائع و89$ مليار من خسارة رأس المال المادي

عام 2010 وإلى إنخفاض في ا/ستھJك العام بمعدل الناتج المحلي ا2جمالي الذي سجل  وفقدان ثJثة أضعاف حجم 

الثلث في العام 2014-2015، وا/ستثمار وإرتفاع التضخم والديون، ونسبة 49% من رأس المال فقدت بسبب تلف

رأس المال و34% بسبب خسارة صافي ا/ستثمار و17% بسبب خمول رأس المال. كما إرتفعت البطالة من %15

في عام 2011 إلى 48% في عام 2014، وفي عام 2014 عاش أكثر من 80 % من الشعب السوري تحت خط

الفقر، وتركزت ھذه النسبة في مناطق القتال الشديد".

ربع أي  /جئ،  بلغ 1,5 مليون  قد  لبنان  في  يعيشون  الذين  السوريين  الJجئين  عدد  بشير: "ان  قال  للبنان،  وبالنسبة 

مجموع سكان البلد. يتركز معظمھم في المناطق الريفية والفقيرة، وحركة الوافدين الكثيفة ستؤدي إلى تضاعف معد/ت

اللبنانيين عدد  أن  إلى  ا^خيرة  التقديرات  وتشير  الفقر.  إلى  لبناني   170,000 ودفع   %20 من  أكثر  إلى  البطالة 

المعرضين للمخاطر يوازي عدد الJجئين السوريين (1,5 مليون). ويضاف إلى ھذا العدد 300,000 /جئ فلسطيني

و42,000 /جئ فلسطيني نزحوا من الجمھورية العربية السورية، أي صار أكثر من 3.3 مليون شخص بحاجة إلى

وھناك 52% من النازحين السوريين و10% من اللبنانيين في "فقر مساعدة من مجموع 5,9 مليون من السكان. 

مدقع"، أي أنھم يعيشون على أقل من 2,40 دو/ر في اليوم. وقد إزداد الطلب على المرافق والخدمات الحكومية 1,1

مليار دو/ر زيادة في ا2نفاق على الخدمات العامة لتلبية إحتياجات الJجئين مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة بنحو

2,6 مليار دو/ر بين عامي 2012 و2014".

من جھتھا عرضت المسؤولة المساعدة للشؤون ا/قتصادية في ا2سكوا ناتالي خالد حال المساواة بين الجنسين كما ورد

في التقرير. فقالت إن "المرأة في المنطقة العربية / تزال تعاني عدم المساواة على جميع المستويات. ولكن على صعيد

التمثيل السياسي، أصبحت نسبة البرلمانيات في المنطقة 17,5%، مقابل 14% في العام الماضي. وقد تصدرت تونس

والجزائر والسودان بلدان المنطقة في ھذا المجال. ويشكل إنفاذ نظام الحصص الوسيلة ا^كثر فعالية لزيادة مشاركة المرأة

عام في   %23,4 بلغ  بمتوسط  جدا،  منخفضة  العمل  سوق  في  المرأة  مشاركة  تزال  و/  القرار،  صنع  في  وتمثيلھا 

2014 بالمقارنة مع 75% للذكور. والبطالة مرتفعة للرجال والنساء معا، لكن الفجوة بين الجنسين واسعة أيضا في

ھذا المجال.

وختمت: "على المنطقة العربية بذل مزيد من الجھود لزيادة فرص العمل الجيدة للمرأة ولتحسين نظم الحماية ا/جتماعية

وقوانين العمل، وتشكل أعمال الخدمة المنزلية، ومعظم من يؤديھا ھن من النساء المھاجرات 5,6% من العمالة الكلية

للتنفيذ آليات  إلى  حاجة  ھناك  لكن  المنزليين،  العمال  لحماية  تدابير  العربية  البلدان  بعض  إتخذت  وقد  المنطقة.  في 

والرصد".



صندوق النقد: فوز ترامب يجب ان يؤدي الى مراجعةالجنيه المصري يرتفع مع بدء تدفق أموال من الخارج
للعولمة
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"ا�سكوا": الربيع العربي كلف المنطقة 6% من الناتج المحلي ا�جمالي

أفادت وكالة تابعة ل�مم المتحدة اليوم إن انتفاضات الربيع العربي في 2011

اقتصادات المنطقة ما يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي ا#جمالي حتى نھاية العام

الماضي أو حوالي 614 مليار دو2ر بسبب تغيير ا/نظمة الحاكمة واستمرار الصراع

مع ھبوط أسعار النفط. 

ويستند الرقم الذي أوردته لجنة ا/مم المتحدة ا2قتصادية وا2جتماعية لغرب آسيا (ا#سكوا) إلى توقعات النمو التي صدرت قبل

ا2نتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء وأدخلت اليمن وسوريا وليبيا في حرب أھلية. 

وھذا أول تقدير من نوعه من ھيئة اقتصادية عالمية. 

ووفقا لتقديرات من ا/جندة الوطنية لمستقبل سوريا -وھو برنامج آخر ل�مم المتحدة- فإن الحرب التي تمر بعامھا السادس ھناك

ألحقت ضررا شديدا بالناتج المحلي ا#جمالي وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دو2ر منذ 2011 في سوريا وحدھا.

وبدأت أسعار النفط بالتراجع في منتصف 2014 وسجلت في كانون الثاني الماضي أدنى مستوياتھا في 13 عاما وھو ما أضر

بدول منتجة للخام مثل السعودية ودول أخرى -ومن بينھا لبنان- تعتمد بشكل كبير على التحويMت النقدية من مواطنيھا العاملين

في دول الخليج العربية. 

وقال مدير التنمية ا2قتصادية با#سكوا محمد المختار محمد الحسن إن ھبوط أسعار النفط سيكون له على ا/رجح منفعة للدول

المنتجة. وأضاف قائM لرويترز إن تلك الدول "ستطبق إصMحات اقتصادية تؤدي إلى تنويع حقيقي." 

ومن ناحية أخرى فإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي. 



مديرعام تلفزيون لبنان سُيغّرم بـ 40 مليون ليرة
بسبب ھذا القرار

ترامب يريد 50% من دخل الكويت؟!

تراجع ثروة أغنى مكسيكي من اصل لبناني 5 مليارات
دو/ر بسبب ترامب

بالصورة : كيف تمّيز العملة المزيفة؟

باع صاروخ مزّيف بـ12 ألف دو/ر وملبوسات
عسكرية لـ"داعش" في عرسال

"بوينغ ا>سود" أكثر ھواتف العالم أمانا.. ي
في حالة الخطر

"سامسونغ" تخطط لتقديم أول ھاتف ذكي قابل للطي
"Galaxy S7" والنسخة الوردية من حصة

اثنان من مستشاري ترامب يحققان أكثر من مليار
دو/ر بعد فوزه

أندريه ھيكل: إذا عمل اللبناني في لبنان كما يعمل في
الخارج؛ سيحقق في وطنه أكثر!

السعودية تسّدد مليارات مستحقة لشركات خاصة

أعنف ھجوم إلكتروني على روسيا... وشبھة حول
الو/يات المتحدة

"داو جونز" على وشك تحقيق إغQق قياسي جديد

الذھب يتراجع بنسبة 0.6% إلى 1266.40 دو/ر
لQوقية

بالصورة: قوى ا/من توقف مروجي أوراق نقدية
مزورة

نحاس: الموازنة ثم الموازنة ثم الموازنة >ن الدولة
ليست مجرد خطابات

ھل نرى جوا/ قابQ للطي من "سامسونغ"؟

وقال الحسين "رأينا في أميركا ال$تينية وأوروبا الشرقية والبلقان الدعم الذي تلقوه من أجل التعافي بعد الصراع... لم نر حتى ا�ن

مثل ھذا الدعم يحدث للمنطقة العربية."
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بنك معلومات الموضوعات الخاصة ا�خبار بالعربية والصينية ا�خبار المصورة ا�قتصاد وا�عمال التباد�ت الصينية العربية الشرق ا�وسط الصين الصفحة ا�ولى

بحث  

سحر العمارة اس�مية

في المساجد

رحلة إلى مكة -

المسلمون الصينيون

والحج

أحدث ا�خبار

- الخارجية الصينية ولجنة ا!ص�ح وانفتاح:

التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون تيار رئيس

في العالم

- مقتل اثنين على ا0قل في ھجوم لـ "طالبان" على

القنصلية ا0لمانية في شمال أفغانستان (موسع)

- بكين تحيي الذكرى الـ150 لمي�د سن يات سن

(فيديو وصور)

- شي يدعو الى تعزيز اللوجستيات للجيش الصينى

- الرئيس القيرغي يشيد بافتتاح قطاع طريق نفذته

شركة صينية جنوب الب�د

- مسؤول: المستثمرون الصينيون حريصون على

استثمار في اثيوبيا

- نائب رئيس مجلس الدولة يحث الحكومات المحلية

على الحد من الفقر

- مسؤول: الع�قات التجارية الصحية بين الصين

والويات المتحدة تتوافق مع المصالح المشتركة

نافذة الموضوعات الخاصة

الصفحة ا�ولى |       حجم الخط    أ أ أ

ا�سكوا: الصراعات في المنطقة العربية تسببت في خسائر بقيمة 614 مليار دو�ر
arabic.china.org.cn / 06:15:30 2016-11-11

روت 10 نوفمبر 2016 (شينخوا) أعلنت لجنة ا�مم المتحدة ا$قتصادية وا$جتماعية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم (الخميس) أن

الصراعات في المنطقة العربية تسببت في خسائر بقيمة 614 مليار دو$ر.

وأطلقت اFسكوا اليوم تقريرا حول التطورات ا$جتماعية وا$قتصادية في المنطقة العربية يغطي عامي 2015 و2016، ويلقي

الضوء على آثار التغيرات السياسية ا�خيرة على دول المنطقة خIل السنوات الخمس الماضية.

كما يعرض التقرير المساواة بين الجنسين ووضع المرأة العربية.

وقال رئيس قسم التحليل والنمذجة ا$قتصادية في اFسكوا محمد ھادي بشير، خIل إطIق التقرير إن "ا$ضطراب ا$قتصادي

وا$جتماعي الشديد بارز الوجود في المنطقة العربية، إذ تطورت بعض التحو$ت إلى صراعات تؤثر بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة على البلدان المجاورة، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 614 بليون دو$ر في الناتج المحلي اFجمالي".

ونتيجة الصراعات في المنطقة العربية نزح 7,6 مليون سوري داخل سوريا، فيما غادرھا أكثر من أربعة مIيين شخص،

حسب بشير.

وقال إن الصراع في سوريا أدى إلى 470 ألف حالة وفاة وانخفاض عدد السكان بنسبة الخمس.

كما تراوحت الخسائر في سوريا بين 169 و259 مليار دو$ر أمريكي من الناتج الضائع و89 مليار من خسارة رأس المال

المادي وفقدان ثIثة أضعاف حجم الناتج المحلي اFجمالي الذي سجل عام 2010.

وأشار إلى ارتفاع البطالة في سوريا من 15 في المائة في عام 2011 إلى 48 في المائة في عام 2014، الذي عاش فيه أكثر

من 80 في المائة من الشعب السوري تحت خط الفقر وخصوصا في مناطق القتال الشديد.

وفي اليمن تشرد 130 ألف شخص داخل البIد، باFضافة إلى فارين بالخارج، فيما شھدت ليبيا نزوح 434 ألف شخص حتى

نھاية عام 2015، حسب بشير.

ولفت إلى أن لبنان يستضيف العدد ا�كبر قياسا بالنسبة المئوية للسكان (25 في المئة).

وأوضح "أن عدد الIجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان قد بلغ 1,5 مليون $جئ، أي ربع مجموع سكان البلد"، $فتا إلى

أن حركة الوافدين الكثيفة ستؤدي إلى تضاعف معد$ت البطالة إلى أكثر من 20 في المائة ودفع 170 ألف لبناني إلى الفقر.

وأشار بحسب التقديرات ا�خيرة إلى أن عدد اللبنانيين المعرضين للمخاطر يوازي عدد الIجئين السوريين (1,5 مليون)،

ويضاف إلى ھذا العدد 300 ألف $جئ فلسطيني و42 ألف $جئ فلسطيني نزحوا من سوريا.

وأضاف أن أكثر من 3.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة من مجموع 5,9 مليون من السكان.
 



خطابات مھمة يلقيھا

شي جين بينغ أمام

مؤتمرات قمة ا0مم

المتحدة

ا�كثر قراءة

- الخارجية الصينية ولجنة ا!ص�ح وانفتاح:

التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون تيار رئيس

في العالم

- مكاتب تصويت غريبة في انتخابات أمريكا

- تعابير ترامب في حملة الوصول للبيت ا0بيض

- فجوات أنجلينا ريتا الصخرية يكتنفھا "ضباب

أبيض" غامض

- مركبات دونالد ترامب

- إعادة مشاھد من ا0ف�م المعروفة بالمستلزمات

اليومية

- تحويل 40 طنا من خردة الحديد إلى مجسم طائرة

ھليكوبتر بطول 16 مترا

- صور زفاف طريفة تحظي بمتابعة في روسيا

كما أن ھناك 52 في المائة من النازحين السوريين و10 في المائة من اللبنانيين في "فقر مدقع" ويعيشون على أقل من 2,40

دو$ر في اليوم، حسب بشير.

ولفت إلى أن ازدياد الطلب في لبنان على المرافق والخدمات الحكومية قد مثل 1,1 مليار دو$ر زيادة في اFنفاق على الخدمات

العامة لتلبية احتياجات الIجئين، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة بنحو 2,6 مليار دو$ر بين عامي 2012 و2014.

بدوره، قال مدير شعبة التنمية ا$قتصادية والتكامل في اFسكوا محمد المختار محمد الحسن، إن "حالة عدم اليقين ا$قتصادي

والسياسي التي اتسمت بھا المنطقة العربية تكبح آفاق النمو وفرص العمل وا$ستقرار فيھا".

وأشار في التقرير إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي اFجمالي في المنطقة العربية يقدر بحوالي 0,9 في المائة في عام 2015

دون تغيير عن عام 2014، فيما يقدر بأن الناتج المحلي اFجمالي في المنطقة سينمو بنسبة 1,5 في المائة في عام 2016.

وتوقع الحسن أن يستمر تباطؤ النمو ا$قتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب التخفيضات في اFنفاق العام، مرجحا

أن يتراجع ا$ستثمار نتيجة التشديد المتوقع في السياسة النقدية للو$يات المتحدة وزيادة إصدار حكومات مجلس التعاون

الخليجي لسندات الدين.

ولفت إلى أن "مناطق عربية فرعية أخرى ستختبر ضعفا في النمو بسبب عدد من العوامل الجغرافية السياسية واحتمال ضعف

الطلب من الصين وأوروبا وتشديد القيود على موازين المدفوعات".

من جھتھا، عرضت المسؤولة المساعدة للشؤون ا$قتصادية في اFسكوا ناتالي خالد، حال المساواة بين الجنسين، قائلة إن

"المرأة في المنطقة العربية $ تزال تعاني عدم المساواة على جميع المستويات".

ولفتت إلى أن التمثيل السياسي للمرأة في برلمانات في المنطقة ارتفع إلى 17,5 في المائة مقابل 14 في المائة في العام

الماضي، حيث تصدرت تونس والجزائر والسودان بلدان المنطقة في ھذا المجال.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة جدا بمتوسط بلغ 23,4 في المائة في عام 2014 مقارنة مع 75 في

المئة للذكور.

وطالبت خالد ببذل المنطقة العربية المزيد من الجھود لزيادة فرص العمل الجيدة للمرأة وتحسين نظم الحماية ا$جتماعية

وقوانين العمل. /نھاية الخب
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