
 

12/11/2112 

 
 اإلسكوا في اإلعالم

 

 2112 لسنة العالم في االقتصادية والتوقعات الحالة تقرير 

 
 إذاعة األمم المتحدة: /bit.ly/1wox7KIhttp:/  

 بالمئة في  9,3نمو المنطقة العربية : إسكوا/ توقع التأثر العالمي بتراجع النفط إذا استمر :إيالف
5102 

 5102 في العربية بالمنطقة النمو ارتفاع توقع :الخليج أونالين 

 5102 سنة العالم في االقتصادية والتوقعات الحالة تقرير إطالق :الوكالة الوطنية لإلعالم 
 

 

 

 توقع التأثر العالمي بتراجع النفط إذا استمر

 2112بالمئة في  9,3نمو المنطقة العربية : إسكوا

 إيالف

 النمو ارتفاع" إسكوا" المتحدة لألمم التابعة آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة عن صادر تقرير توقع

 تقرير قال: متابعة - إيالف.    5102 في بالمئة 5,2 من بالمئة 9,3 إلى 5102 في العربية المنطقة في

 التابعة آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة عن الصادر ،"5102 لعام االقتصادية والتوقعات الحالة"

 بالمئة، 5,2 إلى انخفض الماضي العام خالل العربية المنطقة في النمو إن االثنين،" إسكوا" المتحدة لألمم

 المنطقة، في الجيوسياسية التوترات بها تسببت التي اليقين عدم حالة بسبب 5109 في بالمئة 9,9بـ مقارنة

 آفاق في ضعًفا ولبنان، األردن وخصوًصا المنطقة، في للنفط المصدرة غير االقتصادات تشهد أن متوقًعا

 في الجارية العسكرية الصراعات عن الناتجة السلبية اآلثار إلى جزئي بشكل ذلك راًدا االقتصادي، النمو

 االقتصادي النمو ينتعش أن المتوّقع من: "التقرير أضاف آسيوي إنتعاش.   البلدين لهذين المجاورة البلدان

 التوقعات، يفوق بشكل النفط أسعار انخفاض أن إال المقبلين، العامين خالل آسيا غرب بلدان من كثير في

 اإلجمالي المحلي الناتج نمو تباطؤ وبعد. االقتصادات بإضعاف يهددان بالمنطقة، المستمرة والنزاعات

 أخرى مرة ارتفاعه المتوقع من فإنه ،5109 في بالمئة 2 من 5102 في بالمئة 5,3 إلى آسيا غرب لمنطقة

 نمو متوسط ارتفاع إسكوا تقرير وتوقع".   التوالي على 5102 و 5102 في بالمئة 2,9 و بالمئة 9,3 إلى

http://bit.ly/1wox7KI


رة بالدول يتعلق ما في.   5102 في بالمئة 2,2 إلى العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج  للنفط، المصدِّ

 غيرها من أسرع بخطى نمّوها الدول هذه تواصل أن التقرير توقع الخليجي، التعاون مجلس دول وخصوًصا

رةالم غير البلدان من  للناتج أسرع نمًوا السعودية العربية والمملكة قطر تسجل أن المتوقع فمن" للنفط، صدِّ

".   التوالي على بالمئة 2,5و بالمئة 2,3 إلى لتصل 5102 بـ مقارنة وذلك ،5102 في اإلجمالي المحلي

رة البلدان في المالي الموقف يحتفظ أن المتوقع من إنه إسكوا تقرير وقال  التوسعية، بطبيعته للنفط المصدِّ

 انكماش.   النفط أسعار في الحادّ  لالنخفاض نظًرا السابقة، السنوات في عليه كان مما أقل بدرجة كان وإن

 اقتربت بعدما الماضي، العام منتصف منذ قيمتها من بالمئة 21 من أكثر النفط أسعار وفقدت العراق في

 الخام النفط أسعار ظلت إذا: "التقرير أضاف.   األخيرة اآلونة في سنوات 2 في مستوى أدنى من األسعار

 ستتأثر، الخليجي التعاون مجلس بلدان في األعمال أوساط ثقة فإن أطول، لفترة للبرميل دوالًرا 31 من أقل

 اتساع بسبب النفطي غير القطاع أنشطة وانهارت ،5102 في بالمئة 5,2 بواقع انكمش العراقي فاالقتصاد

 العراق يسجل أن يتوقع لكن كبيرة، بدرجة االقتصادية الحالة تدهور إلى أدى ما البالد، في النزاع مناطق

 تركيا في النمو إن التقرير وقال.   5102 في ثباًتا أكثر بخطوات ينتعش أن قبل ،5102 في إيجابًيا نمواً 

 االستهالك تباطؤ ذلك في والسبب ،5109 في بالمئة 2,0 من وذلك بالمئة، 5,3 إلى 5102 في تراجع

 بالمئة 9,3 إلى النمو معدل متوسط ليصل تركيا، في معتدل اقتصادي انتعاش توقع مع واالستثمار، المحلي

 أنشطة عرقل سوريا في العنف تزايد إن التقرير وقال سوريا تداعيات.   5102و 5102 في سنوًيا

 في اإلجمالي المحلي الناتج بأن تفيد األخيرة التقديرات أن وأوضح. النمو آفاق فتضاءلت الخاص، االستثمار

 93,3و ،5105 في بالمئة 91,3و ،5100 في بالمئة 9 بنسبة الماضية الثالث السنوات خالل انكمش سوريا

 التوالي، على بالمئة 5و بالمئة 9,2 إلى ارتفع فقد 5102 في ولبنان باألردن النمو أما.   5109 في بالمئة

 النزاع بسبب 5102 في إسرائيل في تباطأ والنمو.   الحكومي واإلنفاق التشييد قطاع في لقويا النمو بفضل

 واألردن إلسرائيل االقتصادية التوقعات إن التقرير وقال. واالستثمار الخاص االستهالك وانخفاض غزة، في

 وأشار.   المقبلة الفترة خالل أسرع بخطى البلدان هذه اقتصادات تتوسع أن المتوقع ومن تتحسن، ولبنان

 تكاليف زيادة إلى ستؤدي المتحدة الواليات في النقدية السياسة لتشديد المتوقعة غير التداعيات أن إلى التقرير

 الصين مثل اآلسيوية، االقتصادات نمو توّقعات في تدهور أي حدوث أن كما. آسيا غرب منطقة في التمويل

 .اإلقليم دول صادرات على كبير بشكل سيؤثر وكوريا، والهند

 

 2112 في العربية بالمنطقة النمو ارتفاع توقع

 الخليج أونالين

 ارتفاع ،(اإلسكوا) المتحدة لألمم التابعة آسيا لغرب يةواالجتماع االقتصادية اللجنة عن صادر تقرير توقع

 .5102 في بالمئة 5.2 من وذلك بالمئة 9.3 إلى 5102 عام خالل العربية المنطقة في النمو



 إن بيروت، في اللجنة مقر عن االثنين، الصادر، ،"5102 لعام االقتصادية والتوقعات الحالة" تقرير وقال

 ؛5109 عام في بالمئة 9.9 بـ مقارنة بالمئة 5.2 إلى انخفض الماضي العام خالل العربية المنطقة في النمو

 .المنطقة في الجيوسياسية التوترات فيها تسببت التي اليقين عدم حالة بسبب

 في ضعفاً  ولبنان، األردن وخاصة المنطقة، في للنفط المصدرة غير االقتصاديات تشهد أن التقرير وتوقع

 عن الناتجة السلبية لآلثار جزئي بشكل يعود ذلك في السبب أن إلى مشيراً  ادي،االقتص النمو آفاق

 .البلدين لهذين المجاورة البلدان في الجارية العسكرية الصراعات

 االقتصادية التداعيات من الماضى، يوليو/ تموز شهر فى صادر تقرير فى حذرت قد( اإلسكوا) وكانت

 الحركة في بينها القوي الترابط بسبب ولبنان، وسوريا األردن الجوار؛ دول على العراقية لألزمة السلبية

 .المالية والحركة التجارية،

 

 2112 سنة العالم في االقتصادية والتوقعات الحالة تقرير إطالق

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 ،5102 لسنة" العالم في االقتصادية والتوقعات الحالة" تقرير اليوم، بيروت في المتحدة األمم بيت في أطلق

 األمم ومؤتمر المتحدة، األمم في واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة من كل سنويا تعده تقرير وهو

 اإلسكوا، فيها بما المتحدة لألمم التابعة الخمس اإلقليمية واللجان ،(األونكتاد) والتنمية للتجارة المتحدة

 . العالمية السياحة ومنظمة

 

 التنمية رئيس فيه تحدث صحافي مؤتمر الى الغاية لهذه االسكوا في واالعالم االتصال وحدة ودعت

 التنفيذية األمينة نائب وقدم. اإلسكوا في تعيينه بعيد الحسن، محمد مختار" اإلسكوا" في والعولمة االقتصادية

 موريتانيا، في والمناجم للنفط وزيرا كان الذي للحسن ترحيبية، كلمة في الدردري، عبدهللا الدكتور لإلسكوا

 . للتنمية اإلفريقي والبنك الدولي، للتعاون األلمانية والوكالة الدولي، البنك في سابقا وعمل

 

 لبنان وخاصة المنطقة، في للنفط المصدرة غير االقتصادات تشهد أن المتوقع من: "فقال الحسن أما

 البلدان في العسكرية للصراعات السلبية اآلثار عن جزئيا ناتج وهذا النمو، آفاق في ضعفا واألردن،

 ". المجاورة

 



 إلى 5109 عام في بالمائة 9.9 من تباطأ اإلجمالي المحلي الناتج" أن إلى أشار العربية، للمنطقة وبالنسبة

 ". الجيوساسية التوترات حول الشكوك بسبب وذلك ،5102 عام في بالمائة 5.2

 

 انخفاض من بالرغم" أنه إلى ولفت". 5102 عام في بالمائة 9.3 بنسبة ينمو أن المتوقع من" أنه الى ولفت

 دول في نشطة مالية سياسات واعتماد العرب، للمصدرين الخام النفط إنتاج مستوى ثبات فإن النفط أسعار

 شرق من الخارجي الطلب تزايد إلى باإلضافة ضخمة، مالية باحتياطات مدعومة الخليجي التعاون مجلس

 تعد اإلسكوا" أن إلى الحسن وأشار". إيجابي بشكل المنطقة في االقتصادي النمو تدعم سوف آسيا وجنوب

 ".المنطقة على وتأثيره النفط ألسعار المفاجئ الهبوط حول وتحليالت دراسات حاليا

 

 

 


