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 في المنطقة العربية واالجتماعيةمسح التطورات االقتصادية 
2015-2016*  

  
 ملخص

  
  مذكرة من األمين العام

  
يتشرف األمين العام أن يحيل بموجب ھذه المذكرة ملخصاً عن مسح التطورات   

  . 2016-2015االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية للفترة 
  
  
  

   

                                                  
، تقرر أن يشمل المسح جميع البلدان 2012بعد انضمام تونس وليبيا والمغرب إلى اإلسكوا في عام   *

الملخص، باالستناد إلى مجموعة معايير تضّمنت توّزعت البلدان على مجموعات ألغراض ھذا العربية. 
مستويات نصيب الفرد من الدخل، والقرب الجغرافي، والتشابه في الخصائص والظروف االقتصادية 
واالجتماعية. والمجموعات ھي: مجموعة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضّمت اإلمارات 

الكويت والمملكة العربية السعودية؛ ومجموعة بلدان المشرق، العربية المتحدة والبحرين وُعمان وقطر و
وضّمت األردن والجمھورية العربية السورية والعراق ودولة فلسطين ولبنان ومصر؛ ومجموعة بلدان 
المغرب، وضّمت تونس والجزائر والمغرب وليبيا؛ ومجموعة أقل البلدان العربية نمواً، وضّمت جزر 

 والصومال وموريتانيا واليمن. القُمر وجيبوتي والسودان
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 العربيةفي المنطقة  مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية
2015-2016  

  

 زـوجم
بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية بالقيمة   

عام  تغّير يذكر عن بدون ،2015عام  في المائة في 0.9 حسب التقديرات الحقيقية
وكذلك انتشار  ،2014أسعار النفط منذ منتصف عام  أرھق تراجعقد و .2014

 ت بلدان مجلس التعاوناالعربية. فاقتصاد ت البلداناداقتصاالنزاعات المسلحة، 
 2015 ، تباطأت في عامخالل األعوام الماضية النمو في المنطقة قادتالخليجي، التي 

الطلب  نموعائدات الصادرات النفطية، وبطء  ھا تراجعمن ،عوامل عديدةلنتيجة 
ضاؤل الثقة في أوساط أصحاب األعمال والشركات. وواجھت ھذه البلدان وت ،المحلي
 الحيةاعتمدت تدابير إصولتنويع االقتصادي. ل ھاستراتيجياتا في إضافية تحديات
 ذاھ غير أنّ  .أسعار النفط تراجعمع  للتكّيف، في محاولة الدعم مثل إعاناتمختلفة 

 البلدان العربية المستوردة على المتوقعةيأٍت بالفوائد سعار لم األفي نخفاض الا
إلسمية اعائدات الفي  إذ شھدت انخفاضا في فاتورة الواردات، رافقه انخفاضللطاقة، 

  ضعف الطلب الخارجي. ل ، نتيجةلصادراتل
  

 من األمنية في المنطقة إلى تراجع قطاع السياحة والصادرات األحداث أّدتو 
بدرجات متفاوتة في مختلف  المدفوعات على ميزانالقيود  واشتدت الخدمات.

البلدان. فبينما استمرت بلدان مجلس التعاون الخليجي في إنعاش الطلب المحلي من 
تونس والجمھورية  سيماالمدفوعات، شھدت بلدان أخرى، ال غير قيود على ميزان 

نمو الطلب  كبحأدت إلى  قيوداً شديدة واليمن، العربية السورية والسودان ومصر
الصراعات المسلحة في الجمھورية واستمرت  .مستويات المعيشة ، وتدھورمحليال

فدفعت بالعديد من العمال إلى خارج سوق  واليمن، العربية السورية والعراق وليبيا
وآلت األحوال االقتصادية إلى ركود، زاد من ضائقة فرص العمل على  العمل،

 الالجئين والمھاجرين غير مسبوقة منأعداداً كبيرة كانت النتيجة و .المنطقة بأسرھا
 .2015عام إلى أوروبا في  عبرت البحر المتوسط

  

 1.5 إلى النمو في المنطقة العربية متوسط معدل وصول ،2016والمتوقع لعام  

ى تباطؤ عل االقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجيوبقاء االنتعاش  ؛في المائة
ر على يتراجع االستثما النفقات العامة. ويرّجح أنبسبب التخفيضات اإلضافية في 
ياساتھا س األمريكية في الواليات المتحدة ددّ تش أثر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب

مجلس التعاون  دول حكومات عنصكوك االستدانة  وصدور المزيد منالنقدية 
ً  الخليجي. ويتوقع أن تشھد بلدان عربية أخرى نمواً  ، وسياسيةيبسبب عوامل ج ضعيفا

  ميزان المدفوعات.  قيود علىالووضعف آفاق الطلب من الصين وأوروبا، 
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 ةالعالمي الظروف  -أوالً 
  
ذ ھناك ا قدر كبير من التشعبات وعوامل عدم اليقين. االقتصاد العالمييغلب على   -1

السياسات ت افي توّجھتباعد النقدية في أوروبا واليابان، وقيود من اللتخفيف ا اتجاه نحو
 فرةوكما ان ھناك وغيرھا من البلدان المتقدمة،  األمريكية الواليات المتحدة بينالنقدية 

كّل  .مقابل شح مالي في االقتصادات النامية االقتصادات المتقدمةفي  المدخرات في
صاد االقتعلى عالمات التباطؤ  بينما تزداداليقين،  ھذه التشعبات تزيد من حالة عدم

أولويات السياسة  منضغوط االنكماش أصبحت معالجة  ،2015في عام و. العالمي
ال واجھت و إذ، الصينكبعض البلدان النامية في متقدمة والبلدان عدد من ال العامة في

ً اقتصادي اً ركودتزال تواجه   عمدتقد والطلب المحلي.  في نموال ضعفسببه  ا
، ألمريكيةا استثناء الواليات المتحدةالمصارف المركزية في البلدان المتقدمة الرئيسية، ب

فائدة  رأوروبا واليابان أسعاحددت في ف .أقصى الحدودالنقدية إلى  فيف القيودختإلى 
ذه ھلكن  .)(التيسير الكمي تخفيف القيود النقدية الكميةلوُنّفذت تدابير  ،للغاية متدنية

 ولم تأِت تدابير التيسير الكمي بالنتائج لمحلي.في تحفيز الطلب اأخفقت التوجھات 
المرجوة، إذ لم تتوسع أنشطة االستثمار رغم انخفاض كلفة التمويل، فاستمر ضعف 

على  الفائدةقاربت أسعار و في أوروبا واليابان. المدخرات وفرةاالستثمار مؤشراً على 
 السندات فيسالبة  عوائداليابان كذلك بلدان أوروبية وسجلت الودائع الصفر، و

نموه االقتصاد العالمي يواصل أن المتوقع  وإذا كان من قصيرة األجل.الالحكومية 
عدم  تلقي على ھذا التوقع ظالالً منالضغوط االنكماشية ف، 2016م المعتدل في عا

 . اليقين
  
درتھا في ق ،البلدان المتقدمة النمو جميعبين  األمريكيةانفردت الواليات المتحدة و  -2

مو نورافقه االقتصادي القوي، نتعاش استمر االف على معالجة الضغوط االنكماشية.
االتحادي  االحتياطي مجلسال واتخذ .1واالستثمار الماديرد في االستھالك الخاص مطّ 

تدابير لتطبيع توّجه السياسة  2015في كانون األول/ديسمبر  األمريكية للواليات المتحدة
 إرباكحدث  ،ونتيجة لذلك نقطة مئوية. 0.25بنسبة  الرئيسيةالنقدية ورفع سعر الفائدة 

 وسيعت أن يؤدي التوجه الجديد في السياسة النقدية إلى ويتوقع .األسواق الماليةفي 
 وغيره من العمالت األمريكية والر الواليات المتحدةدبين الفائدة الفوارق في أسعار 

ً على ، فيرتفع سعر الفائدة على الدوالرالرئيسية ت رئيسية عمال بينما يبقى منخفضا
. وكان من المتوقع أن يؤدي اتساع الفارق في اسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة أخرى

الت بقاء معدمع ، ولكن اليورو والين الياباني منھا الدوالر مقابل عمالت رئيسية أخرى
ظلت العملة أضعف مما كان متوقعاً لھا في الربع األول من  ،متدنية ئع بالدوالرالودا
مؤشر على تأثر  وفي عدم تجاوب معدل الودائع مع ارتفاع سعر الفائدة .2016عام 

  .المدخرات وفرةب الواليات المتحدة األمريكية، ولو بقدر أقل من بلدان أخرى،
  
أصاب االنخفاض الحاد في أسعار و . االقتصادات النامية وتباطأ زخم النمو في  -3

                                                  
1 United States of America, United States Department of Commerce, Bureau of Economic 

Analysis, “Gross domestic product: fourth quarter and annual 2015 (third estimate); 
corporate profits: fourth quarter and annual 2015” 25 March 2016. Available from 

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2016/gdp4q15_3rd.htm  
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ومنھا البلدان المصدرة للنفط حيث تراجعت  البلدان المعتمدة عليھا،السلع األساسية 
يؤِد انخفاض أسعار  ولم .على ميزان المدفوعاتواشتدت القيود اإليرادات المالية، 

بادل تتحسن شروط التإذ لم  السلع إلى تحّسن ميزان المدفوعات في البلدان المستوردة،
حالت التوقعات بشأن أسعار الفائدة قد وكما كان متوقعاً.  لصالح ھذه البلدان التجاري

ح صبأحيث  ،دون تدفق األموال إلى االقتصادات النامية األمريكية في الواليات المتحدة
عرضة لألزمات في ميزان المدفوعات. وبحلول الربع األول دات اذه االقتصھ بعض

على صادرات السلع  تعتمد بكثرة ،اقتصادات نامية عديدةطلبت ، 2016 من عام
ا ما يدل على وھذ ميزان المدفوعات.لالدعم من المؤسسات المالية الدولية  ،األساسية
صادات قتحيث تتعارض وفرة المّدخرات في االعالمي القتصاد اال الموجود فيالتنافر 

 نامية.القتصادات مع شح األموال في اال متقدمةال
  
باستثناء قلة من فرص العمل،  توليد ركود علىمن ال ةحالغلبت ، 2015وفي عام   -4

بان. واليا األمريكية ألمانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدةمثل  البلدان المتقدمة،
دھور عن تيكن كافياً للتعويض البلدان لم  ھامش التحّسن الذي أحرز في تلكغير أن 

قد و .في العالم عاطلين عن العملمجموع الارتفع ف، 2في البلدان النامية التشغيل حالة
التوترات االجتماعية والسياسية في أجزاء  تأجيجفي  المحدودة التشغيلآفاق ساھمت 

مسبوقة من الالجئين والمھاجرين عبر البحر  عديدة من العالم، وسط تدفقات غير
أدت أزمة الالجئين والمھاجرين إلى مناقشات سياسية األبيض المتوسط إلى أوروبا. و

  بين وجھات متعارضة بشأن الدور االقتصادي واالجتماعي لھؤالء في بلدان الوجھة.
 بين االقتصادات التشغيلفي واقع في الھوة اتساعاً  2016ترّجح التوقعات أن يشھد عام و

لناجمة ا لتوترات االجتماعية والسياسيةل اً استمراركذلك المتقدمة واالقتصادات النامية، و
  .عن التشغيل والھجرة واللجوء في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء

  
 تاتسعفقد  متزايدة.واجھت المنطقة العربية تحديات في ھذه الظروف العالمية،   -5

ال سيما في الجمھورية العربية السورية والعراق وفلسطين  ،يوسياسيةالتوترات الج
ن . وكاوطالت تداعيات األوضاع األمنية المضطربة البلدان المجاورةوليبيا واليمن، 

 المستوردة. وتراجعالبلدان على البلدان المصدرة و بالغثر أالنخفاض أسعار النفط 
اب أوساط أصح في تضاؤل الثقةصدرة للنفط، في ظل الطلب المحلي في البلدان الم

فتقلصت حركة رأس المال والتحويالت المالية بين بلدان ، والشركات التجاريةعمال ألا
بلدان المغرب المنطقة. وتراجعت الصادرات غير النفطية من المنطقة، وال سيما من 

ر أدى ارتفاع أسعاد قو في البلدان األوروبية.مؤشرات النمو تراجع لالعربي، نتيجة 
ية. إلى زيادة  تكاليف التمويل في البلدان العرب األمريكية الفائدة بدوالر الواليات المتحدة

ير على القطاع غ أثر إيجابي لھندمّطرد في ااالقتصادي النتعاش في المقابل، كان لال
 غير أن الظروف النفطي في المنطقة، وال سيما على بلدان مجلس التعاون الخليجي.

 . 2015االقتصادية في البلدان العربية بقيت صعبة في عام 
   

                                                  
2  International Labour Organization, “World employment and social outlook: trends 2016”, 

January 2016. Available from http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/ 
2016/WCMS_443480/lang--en/index.htm.                                                                                                     
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 ً  التطورات في قطاع الموارد الطبيعية  -ثانيا
  

 النفط  -ألف
  
مي مجموع الطلب العالبلغ منظمة البلدان المصدرة للنفط (األوبك) وفقاً لتقديرات   -6

ً  مليون 92.98على النفط   1.54بزيادة قدرھا ، 2015في عام في المتوسط  برميل يوميا

ليبلغ  2016ويتوّقع أن يزداد الطلب في عام  .3عن العام السابق مليون برميل في اليوم
مليون برميل في اليوم. وأشارت التقديرات إلى أّن العرض  94.23في المتوسط 

ً  95.09اإلجمالي للنفط الخام بلغ  ي ، أ2015في عام في المتوسط  مليون برميل يوميا
نمو الطلب والجدير بالذكر أن . 4عن العام السابقفي اليوم مليون برميل  2.65بزيادة 

وضع السوق الحالي مسار معتدل.  لم يتدھور، بل بقي على العالمي على النفط الخام
 2008عام يبقى مختلفاً عن الوضع السابق، إذ أدى انھيار الطلب على النفط الخام في 

في األعوام  الطلبعلى نمو العرض نمو  ارتفعاألسعار. و حاّد فيسريع وإلى ھبوط 
بلدان غير أعضاء في منظمة األوبك، من ھذا النمو في العرض بمعظمه وتأّتى  السابقة،

ً مستوحيث ارتفعت أمريكا الشمالية بلدان ال سيما  ً سريعا وفي  .يات اإلنتاج ارتفاعا
صادرات  على الحظر ألمريكيةا ، رفعت الواليات المتحدة2015 كانون األول/ديسمبر

ويتوقع أن تكون السوق قد شھدت فائضاً في  عاماً. 40 بعد العمل به طوالالنفط الخام 
وقد ارتفع ھذا المعدل إلى  ،2014مليون برميل في اليوم في عام  1.0العرض قدره 

   20155م ليون برميل في اليوم في عام 2.1 حوالي
  
التحرك.  إلى تسارع منظمة األوبك كانت، الماضيوإزاء ھبوط أسعار النفط في   -7

بمقدار حصص اإلنتاج  ، مثالً، عمدت إلى تخفيض2008ففي كانون األول/ديسمبر 
 وكان المسار عندما شھدت السوق ھبوطاً حاداً في األسعار. برميل في اليوم مليون 4.2

ز يعز ر، ماالذي تتخذه األوبك حيال اإلنتاج يتوقف على النطاق المستھدف لألسعا
 اليةوفرة الحال منسقة لتخفيض اإلنتاج إزاءإجراءات بالمنظمة  تتحرك أنتوقعات بال

الظروف الحالية للسوق والنمو ظّل غير أّن تنسيق اإلنتاج صعب في  .في العرض
، في وضع مخالف لما كان عليه 2015وقد استمر نمو الطلب في عام المطرد للطلب. 

لم تتخذ إجراءات اذا و انھيار الطلب إلى ھبوط األسعار.، حيث أدى 2008في عام 
دان فق لن يحصل ذلك طوعاً من أي طرف خوفاً منفمنسقة جريئة لتخفيض اإلنتاج، 

حتمال ايبقى  ،خفض اإلنتاجفي التنسيق حتى في ظل نجاح . والحصص في السوق
 األسعار على لم تكن ھذه في حالف قائماً.التأثير على أسعار النفط  عدم التمكن من

قد ال يؤدي التخفيض في اإلنتاج إلى زيادة ف ،العرض مع تغّيرجانب من المرونة 
ى أثر عل في أمريكا الشماليةإيرادات النفط. ووسط ھذه الصعوبات، بدأ تراجع اإلنتاج 

 في النصف الثاني منأن تنتھي حالة الوفرة . ومن المتوقع إغالق اآلبار غير المربحة
ال تزال غير  2016في عام  العالمي التطورات في حالة العرضلكن  ،2017م عا

                                                  
3  Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC Monthly Oil Market Report (14 March 

2016), p. 85, tables 10.1 and 10.2. Available from http://www.opec.org/opec_web/en/ 
publications/338.htm.                                                                                                                                                       

  المرجع نفسه.  4

  .المرجع نفسه  5
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 .واضحة
ً في ظل الفائض المزمن في العرض، و  -8  بعملياتتأثرت أسعار النفط أيضا

لجنة االتجار بعقود السلع  أخوذة منلبيانات المفاالمضاربة في أسواق النفط اآلجلة. 
 اربةبالمضالشراء  مواقفصافي  بين يةترابطالعالقة الإلى تشير  األساسية اآلجلة

ويتوقع أن تبقى  .في األسعار حاد إلى تقلب 2015في عام أّدت والتي  ،6أسعار النفطو
ت عمليات أدّ . و2017و 2016أسعار النفط دون مستوى االتجاه طويل األجل في عامي 

دون  ما إلىسعر البرميل الواحد للنفط  خفض إلىمضاربة في أسواق النفط بالبيع ال
تقلبات األسعار  تزداديتوّقع أن و. اً دوالر 40و 35 تقديرات الحد األدنى الذي يتراوح بين

ستتأثر ، بما أّن األطراف المشاركة في أسواق النفط 2016لمضاربات خالل عام ل نتيجة
 ً ، وفي ظل إزاء ھذه العواملفي ظروف العرض.  أو احتماالت تغييرات ةأيب دائما

ألوبك سعر سلة امتوسط على النفط الخام، يتوّقع أن يصل  لو ببطء،المتزايد، والطلب 
الواحد للبرميل  اً دوالر 49.3و 2016في عام  الواحد للبرميل اً دوالر 41.5المرجعية إلى 

 ). 1(الجدول  2017في عام 
  

  1الجدول 
 أسعار النفط الخام تقديرات

 (سعر سلة األوبك المرجعية، بالدوالر للبرميل الواحد)

  الحد األدنى  
الحد 

  األقصى
المتوسط 
  السنوي

  المتوسط السنوي المتوقع للفترة
2016-2017  

 األقصىالمرجعي األدنى
2013  96.35  114.94  105.87        
2014  52.00  110.48  96.29        
2015  30.74  64.96  49.49        
2016        23.7  41.5  59.3  
2017        14.8  49.3  72.2  

 حتىإلسكوا اھي توقعات  2017و 2016 عاميالعائدة لرقام األ .2015-2013 للفترة األوبك بيانات: المصدر
  .2016آذار/مارس 

  
د قإنتاج النفط الخام في المنطقة العربية  متوسط مجموعأن  وتشير التقديرات إلى  -9

مليون برميل  0.5 قدرھابزيادة ، 2015عام في مليون برميل في اليوم  23.5وصل إلى 
 2015بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام ولم يسجل إنتاج  .2014في اليوم عن عام 
مليون برميل في اليوم. واستمر نمو اإلنتاج  17.7 إذ بلغ ،2014عام  تغّيراً يذكر عن

ا في واستطاعت ليبي في الجزء الجنوبي من البلد. المنشآتتوسع  على أثرفي العراق 
، المحافظة على مستوى واالضطراب السياسي بالرغم من النزاع المسلح، 2015عام 

 نتاجاإلتوّقف قد فاليمن في برميل في اليوم. أما  400,000 إنتاجھا من النفط الخام عند
رار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية. ضواأل الصراعاتبسبب  2015في نيسان/أبريل 

مليار  382دات الصادرات النفطية في المنطقة بلغ مجموع إيراالتقديرات إلى أّن تشير و
في المائة عن العام السابق. ويتوقع أن يسّجل  46 نسبته، بتراجع 2015دوالر في عام 

ً بنسبة  ً إضافيا مليار دوالر، أي  337، ليصل إلى 2016في المائة في عام  12تراجعا
                                                  

6  United States of America, Commodity Futures Trading Commission, Commitments of 
Traders. Available from 
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/index.htm.  
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ومن المتوقع أن . 2012في المائة عن الذروة التي بلغھا في عام  61 نسبتهبتراجع 
مليار  421 لتعود وترتفع إلى حوالي 2017عام اإليرادات في  في تراجعھذا اليتوقف 
 .دوالر

  
 الغاز الطبيعي  -باء

  
بين صادرات البلدان العربية. فاإلمارات العربية موقع ھام لغاز الطبيعي أصبح ل  -10

 ،الدول المصدرة للغاز المتحدة والجزائر وقطر وليبيا ومصر كلھا أعضاء في منتدى
لكن ، 2009بتصدير الغاز في عام  بدأ اليمن مان يشاركان بصفة مراقب.والعراق وعُ 

كل من ِعدُّ ت. وبسبب تصاعد النزاعات المسلحة 2015اإلنتاج توقف في نيسان/أبريل 
 فلسطين ولبنان خططاً للتنقيب عن الغاز في البحر.دولة الجمھورية العربية السورية و

غم وعلى الر حالت المخاطر الجيوسياسية دون تحقيق أي تقدم في بلدان المشرق.قد و
من عدم استقرار الحالة األمنية، تستمّر ليبيا في تصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر 

االتحاد  ، إلى جانبالبلدان المصدرة للغاز أكبروتظل قطر  .Greenstreamخط أنابيب 
تنبه البلدان األوروبية العتمادھا على الغاز من االتحاد ومع . وأستراليا الروسي

 قد يتوجهأوكرانيا، و الروسي وسط المخاطر الناجمة عن الوضع بين االتحاد الروسي
. الغازب لسوق األوروبيةل االھتمام إلى البلدان العربية باعتبارھا مصدراً بديال لتزويد

التحتية بھدف زيادة  ر في البنىاجة إلى زيادة االستثماوقد اتضح أن المنطقة بح
  .الغاز الطبيعي المسالصادرات الغاز الطبيعي عبر األنابيب أو منشآت 

  
عروض المفي وفرة إلى ) Cedigaz( الرابطة الدولية للغاز الطبيعيوتشير بيانات   -11
 حتى عام، ومن المحتمل أن تستمر ھذه الوجھة 2015 مفي عا ةسوق الغاز العالميفي 

تزايد سعات و لبضعف توقعات الطف .7غاز الطبيعي المسالفي ال وخصوصا، 2020
ميعھا ج تسببالمنافسة مع مصادر الطاقة البديلة تنامي الغاز الطبيعي المسال و منشآت
ً جغر ةزال سوق الغاز الطبيعي مجزأً تال و. ةعالميفي السوق ال المعروضفي  وفرة ، افيا

ومنذ كانون  .2015عام  في أواخرة تراجعيوجھة  تغير أّن األسعار المرجعية سلك
دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  5.09، بلغ السعر المرجعي 2016الثاني/يناير 

كل مليون وحدة حرارية بريطانية مترية في اليابان، لدوالر  9.0مترية في أوروبا، و
 .8يةاألمريك المتحدةدوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مترية في الواليات  27.2و

وقد أحرز تقّدم على صعيد المؤسسات يمكن أن يسھل معامالت تجارة الغاز ويخفف 
ي اآلجلة للغاز الطبيعالعقود سوق  تتيح فمن المتوّقع أنمن تأثيرات تجزئة السوق. 

لمسال، للغاز ا اآلنيتسعير ال مزيداً من المرونة في في سنغافورةحديثاً  ةالمنشأالمسال 
ن أومن المتوقع . على حد سواءالبلدان المصدرة والمستوردة  على يأتي بالفائدة الذي
لغاز ا في زيادة المبادالت اآلنية في تصدير ةالسوق على حاله من الصعوب وضعيظل 

  على المدى الطويل. المتوقعة  بسبب وفرة العرض
  

                                                  
7  Armelle Lecarpentier, International Association for Natural Gas, “Current trends and 

prospects for natural gas”, 4 December 2015. Available from 
http://www.cedigaz.org/documents/2015/PresAB2015.pdf.                                                                  

8  International Monetary Fund, “IMF primary commodity prices”. Available from 
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx.                                                                        
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 الفوسفات  -جيم

  
 على الرغم منللبلدان العربية. ويبقى الفوسفات مادة ذات أھمية استراتيجية   -12

لشراكات اشھد قطاع الفوسفات تقدماً بفعل انخفاض الطلب في أسواق األسمدة العالمية، 
دولية الرابطة التوقعت و .االستثمارات األجنبية المباشرةالتي زادت حجم  المناطقبين 

ً لصناعة األسمدة انخفاض  2016-2015 الموسم الزراعيخالل  في الطلب على األسمدة ا
 يكون االنخفاض فييتوّقع أن وفي حالة المغذيات الفوسفورية،  .في المائة 1.0بنسبة 
 بفعل الطلب العالمي على األسمدة يستمر تراجع يتوقع أنكما . 9في المائة 0.9حدود 

. غير أّن فوسفات ثنائي األمونيوم، المادة األكثر استخداماً من تدني أسعار المحاصيل
قدرته لجھة العرض. وأصبح المغرب من كبار زيادة  الفوسفورية، واصلاألسمدة 

 . جرف األصفرمع التوسع الذي حققه مصنع أسمدة  البلدان المصدرة
  

في المائة عن ذروة  51بعد انخفاض بنسبة  الفوسفات الصخري واستقر سعر  -13
 فارتفع منأما المتوسط السنوي لسعر الفوسفات الصخري  .2011سجلھا في عام 

للطن المتري في عام  اً دوالر 5.117إلى  2014دوالر للطن المتري في عام  2.110
من الذروة التي ، في المائة 26وانخفض سعر الفوسفات ثنائي األمونيوم بنسبة  .201510

ومن المتوقع أن  .للطن المتريدوالر  485.24 ، إذ سجل2015بلغھا في شباط/فبراير 
، وأن يستقر سعر 2016في عام يبقى سعر الفوسفات الصخري على مستواه الحالي 

ي ظّل ما فكبيرة في األسعار زيادة تسجيل  . ومن المستبعدالفوسفات ثنائي األمونيوم
 عرض. ال الفائض في منيشھده ھذا القطاع عالمياً 

  
 ً  اإلقليميةالوجھات   -ثالثا

  
 لمحة عامة  -ألف

  
كان النخفاض أسعار النفط وما رافقه من تراجع حاد في إيرادات الصادرات   -14

قد بلغ متوسط النمو الحقيقي و. 2015النفطية تأثير سلبي على اقتصاد المنطقة في عام 
العوامل  ومن أھم .)2(الجدول  2015في المائة في عام  0.9للناتج المحلي اإلجمالي 

لكل من الجمھورية العربية السورية، وليبيا، التقديرات السالبة النمو  المؤثرة على
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، تبقى بلدان مجلس التعاون الخليجي  واليمن.
النزاعات المسلحة وأعمال العنف في  .2015في المنطقة العربية في عام النمو مركز 

ليبيا، واليمن ظلت تعوق مسار الجمھورية العربية السورية، والعراق، وفلسطين، و

                                                  
9  Patrick Heffer and Michel Prud’homme, International Fertilizer Industry Association, 

“Short-term fertilizer outlook 2015-2016”, November 2015. Available from 
http://www.fertilizer.org/imis20/images/Library_Downloads/2015_ifa_paris_summary.pdf

?WebsiteKey=411e9724-4bda-422f-abfc-8152ed74f306&=404%3bhttp%3a%2f%2fwww. 
fertilizer.org%3a80%2fen%2fimages%2fLibrary_Downloads%2f2015_ifa_paris_summary.pdf. 

10  World Bank, Global Economic Monitor Commodities database. Available from 
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=
Global-Economic-Monitor-%28GEM%29-Commodities.                                                                        
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لدان في ب بل التنمية االجتماعية واالقتصادية ليس ضمن حدود تلك البلدان فحسب،
 األردن وتونس ولبنان ومصر. وقد عانى قطاع السياحة من المخاطر األمنيةأخرى ك

يجة نتاستمرت القيود على ميزان المدفوعات و. في مجموعتي بلدان المشرق والمغرب
   .عجزاً في الحساب الجاريبلدان تعاني في  االحتياطي من العمالت األجنبية للشح في

  
  بلدان مجلس التعاون الخليجي  -باء

  
بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي،   -15

في المائة في  3.4، بعد أن كان 2015في المائة في عام  3.0حسب التقديرات، نحو 
دليل على أداء  واختالف معّدالت النمو بين بلدان ھذه المجموعة ھو العام السابق.

 مع استمرار الطلب على منتجات الوقودوعمق القطاع النفطي. و القطاع غير النفطي
نمو ر واستمالقيمة المضافة الحقيقية في قطاع النفط.  إلى زيادةأنشطة التكرير  أدت

وانخفضت قيمة األصول  .مختلف بلدان المجموعةفي ولو ببطء القطاع غير النفطي 
جل س. ووتراجع أسعار النفط الثقة في قطاع األعمال ضعف بسببالمالية والعقارات 

ظل انخفاض نمو االئتمان. وبقيت الميزانيات ركوداً في الواسع المعروض النقدي 
  قطاع. على ربحية ال أّثركن ارتفاع تكاليف التمويل العمومية جيدة في القطاع المالي ول

  
 من امزيدمتوسط معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي يشھد   يتوقع أن   -16

ويحتمل أن في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي.  2016االنخفاض في عام 
لى أثر ع في أسعار الفائدة ةالمتوقعالزيادة تستمر تكاليف التمويل بالتزايد، بسبب 

تأثر ويتوقع أن تإجراءات المجلس االحتياطي االتحادي في الواليات المتحدة األمريكية. 
ات حكوممن جانب  االستدانة صكوك إصدارات لزيادة المتوقعة فيبا ايضا تكاليفال

 يويحتمل أن يؤثر خفض اإلنفاق العام على الطلب المحل .مجلس التعاون الخليجيبلدان 
ين في حمان والمملكة العربية السعودية. في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وعُ 

اإلجمالي  المحليالناتج  فيالكويت على مستويات اإلنفاق المالي وحافظ قطر تيتوقع أن 
ذه ات ھويتوقع أن يكون لتباطؤ النمو في الصين أثر سلبي على اقتصاد. سمياإل

أن  . ويتوقعيدعم النمو القوي في الھند القطاع غير النفطييرجح أن ، ولكن المجموعة
 .2016في عام  2.1يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لھذه المجموعة 

مان وقطر معدالت نمو أعلى أن تسجل اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وعُ يرجح و
ة السعودية بسبب الخفض . وسيتباطأ النمو في المملكة العربيالمجموعة متوسطمن 

 ويتوقع أن يظل معدل النموالكبير في اإلنفاق الرأسمالي وارتفاع تكاليف التمويل. 
أن يبلغ  2016من المتوقع في عام والطلب المحلي. في الكويت، ممھداً النتعاش  مستقراً 

في المائة في البحرين واإلمارات العربية  2.4في المائة في قطر، و 3.5معّدل النمو 
 1.4في المائة في المملكة العربية السعودية، و 1.7مان، وفي المائة في عُ  2.1والمتحدة، 

  في المائة في الكويت.
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  2الجدول 
  االستھالك،معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل تضخم أسعار 

2013-2017 
  المئوية) نسبةالسنوي بالر تغيُّ ال(

  
  .بيانات مأخوذة من مصادر وطنيةال: المصادر

  مأخوذة من مصادر وطنية ما لم يشر على خالف ذلك.  2014و 2013أرقام الناتج المحلي اإلجمالي لعامي   (أ)  
  .2016تقديرات آذار/مارس   )ب(  
  . 2016توقعات آذار/مارس   )ج(  
ُ   )د(     ذت األرقام من السنة المالية المنتھية في حزيران/يونيو.خِ لحساب معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر، أ
تقديرات اإلسكوا (مشروع في الجمھورية العربية السورية ھي  2015-2013معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفترة   )ھ(  

  .األجندة الوطنية لمستقبل سوريا)
ن صندوق النقد الدولي، التقرير القطري ع نقالً معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل تضخم أسعار االستھالك في الصومال   )و(  

 .Article IV Consultation،.(https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15208.pdf 2015( 14/208رقم 
  .2010أرقام مجموعات البلدان ھي معدالت وسطية مرّجحة، حيث يستند الترجيح لكل عام على الناتج المحلي اإلجمالي لعام   )ز(  

   

  معدل تضخم أسعار االستھالك معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  
 ج2017 ج2016 ب1520 2014 2013 ج2017 ج2016 ب1520 أ1420 أ1320 البلد/المنطقة

  2.0  2.6  1.8  2.7  3.3  2.7  2.4  2.9  4.5  5.4 البحرين
  3.6  3.3  3.3  2.9  2.6  3.0  1.4  0.4 1.6-  1.2 الكويت

  2.0  1.7  0.1  1.0  1.3  2.7  2.1  3.3  2.9  3.9 مانعُ 
  1.5  1.3  1.8  3.0  3.1  4.1  3.5  4.2  4.0  4.6 قطر

المملكة العربية 
  1.7  2.1  2.2  2.7  3.5  2.4  1.7  3.4  3.6  2.7 السعودية

اإلمارات العربية 
  2.7  2.3  4.2  2.2  1.1  2.9  2.4  3.0  4.6  4.3 المتحدة

بلدان مجلس 
  2.2  2.2  2.6  2.5  2.7  2.8  2.1  3.0  3.4  3.3 التعاون الخليجي 

  10.0  9.2  10.4  10.1  9.5  3.1  2.6  2.1  3.5  2.1 دمصر
  2.0  1.8  1.4  2.2  1.9  5.4  1.5 2.8- 0.6-  7.6 العراق 
  1.5  1.1 0.9-  2.9  4.8  2.4  1.9  2.4  3.1  2.8 األردن
  1.2  0.5 3.7-  1.7  5.7  1.9  1.4  1.3  2.1  3.0 لبنان

  1.7  1.2  1.4  1.7  1.7  3.8  3.1  3.5 0.2-  2.2 فلسطين
الجمھورية العربية 

  35.7  44.0  37.3  24.3  87.7  5.0- 6.5- 8.1- 11.6- 16.9- هالسورية

  9.6  10.1  9.3  8.5  15.9  2.7 1.1 0.3- 0.5 1.5 بلدان المشرق

  4.3  3.9  4.4  3.9  4.1  2.2  1.7  3.2  3.8  2.8 الجزائر
  10.0  11.0  8.6  2.4  2.6 3.3- 5.2- 22.0- 47.7- 30.8- ليبيا

  1.7  1.2  1.6  0.4  1.9  2.9  2.7  4.3  2.4  4.7 المغرب
  4.0  4.2  4.9  4.9  5.8  2.4  1.6  0.8  2.3  2.4 تونس

  4.7  4.6  4.5  2.9  3.5  1.4  0.7 1.6- 6.4- 3.1- بلدان المغرب

  2.2  2.0  2.2  1.4  1.6  4.2  4.0  3.6  3.9  3.5 مرجزر القُ 
  2.5  2.2  2.7  3.0  2.5  5.0  5.0  4.7  6.0  5.0 جيبوتي
  2.0  1.2  0.5  3.5  4.1  3.5  3.4  3.7  6.4  5.7 موريتانيا
  2.9  3.2  4.0  1.3  4.5  4.3  3.4  2.7  3.7  -- والصومال
  14.6  15.1  16.9  36.9  36.5  4.0  3.6  3.2  2.5  5.3 السودان
  32.5  35.0  30.0  8.0  11.0 7.5- 11.1- 34.6-  1.5  3.2 اليمن

أقل البلدان العربية 
  18.4  19.4  19.2  25.7  26.5  0.8 0.5- 7.3-  2.5  4.5 نمواً 

مجموع للمنطقة 
  5.2  5.4  5.4  5.2  7.2  2.4  1.5  0.9  0.9  1.8 زالعربية
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  بلدان المشرق  -جيم
  

ً انكماش حسب التقديراتبلدان المشرق  مجموعة شھدت  -17 في المائة  0.3 متوسطه ا
 الرئيسيالسبب كان و .2014في المائة في عام  0.5 نسبته بلغت نمو، بعد 2015في عام 

المتأثرة بالنزاعات، وال سيما  البلدان في الوضع االقتصادي المترديللتباطؤ 
تمرار اس أما في فلسطين، فلم يكن من الممكن معالجمھورية العربية السورية والعراق. 

الحصار على قطاع غزة، إعادة إصالح البنى األساسية االقتصادية ومرافق اإلنتاج 
فكان من  نمو الطلب المحلي ، تباطأ. وفي األردن ولبنان2014التي دمرت في عام 

ياً افكفي ھذين البلدين النمو ولم يكن  .العوامل المؤدية إلى انكماش أسعار االستھالك
وريين. عدد الالجئين السفي  ، في ظل االرتفاع الكبيرت المعيشةللمحافظة على مستويا

   .إلى تعثر النشاط االقتصاديميزان المدفوعات الصعب لوضع أدى الوفي مصر 
  

في  1.1متوسط معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى  يرتفعيتوقع أن و  -18
في مجموعة بلدان المشرق. ويتوقع أن يتراجع االنكماش  2016المائة في عام 

االقتصادي في الجمھورية العربية السورية، وأن يزداد إنتاج النفط الخام في العراق، 
يكون  نويتوّقع أ الطلب المحلي بسبب النزاع المسلح في البلد. نموليعّوض عن ضعف 

ً في األردن ولبنان اآلفاق  يوسياسيةالج حيث تعكر األوضاع معدل النمو ضعيفا
راوح يويحتمل أن  .ويؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى إضعاف االستثمار االقتصادية،

ال يزال  المدفوعاتميزان  ألن 2015 على ما كان عليه في عاممصر مستوى النمو في 
مار مستويات غير كافية إلعادة إعبولكن ، بعض النمو فلسطين تسجل . ويتوقع أنمقيداً 

في المائة في فلسطين،  3.1أن يبلغ معّدل النمو  2016من المتوقع في عام وقطاع غزة. 
في المائة في العراق،  1.5في المائة في األردن، و 1.9في المائة في مصر، و 2.6و
يصل االنكماش في الجمھورية العربية السورية إلى  بينما ،في المائة في لبنان 1.4و

   في المائة. 6.5
  

  بلدان المغرب  -دال
  

في المائة  1.6 حسب التقديرات انكماشاً متوسطه مجموعة بلدان المغربشھدت   -19
. وال يزال متوسط النمو في 2014في المائة في عام  6.4 كان، بعد أن 2015في عام 
مجموعة يتأثر بمتوسط النمو في ليبيا حيث شھد االقتصاد انكماشاً لسنوات ثالث ھذه ال

ً حاداً بفعل عدم االستقرار السياسي  في ليبيا الطلب المحلي وسجلمتتالية.  ھبوطا
ً لمنع لم يكن إنتاج الغاز والنفط والمستوى الذي بلغه  ،والنزاعات المسلحة كافيا

تحسن القطاع  على أثر 2015لمغرب في عام االنكماش. وتحسن معدل النمو في ا
تباطأ النمو االقتصادي، . وفي تونس، واستقرار النمو في القطاعات األخرى الزراعي

األمنية  األحداثوأدت  .الطلب المحليوتراجع ميزان المدفوعات،  وضعمع تدھور 
  . الخدمات الصادرات من وانخفاض كبير فيقطاع السياحة  في انكماش إلى

رغم تراجع عائدات  رات العامة المحرك الرئيسي للنمواالستثما ظلت ،الجزائروفي 
  النفط والغاز. 
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في المائة في عام  0.7يتوّقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي و  -20
في مجموعة بلدان المغرب. ويتوقع أيضاً أن يستمر االقتصاد الليبي باالنكماش،  2016

تاج اإلنيتباطأ النمو في المغرب بسبب االنخفاض المتوقع في . وسأقلوإن بدرجة 
الطلب المحلي محدوداً، لنمو  الالزم زحيّ المن المرجح أن يبقى في تونس، . والزراعي
ميزان المدفوعات وتداعيات النزاعات في ليبيا. ويتوقع أن الظروف الصعبة لفي ظل 
دعم لب االنخفاض المتوقع في اإلنفاق العام االقتصادي في الجزائر بسب االنتعاشيتباطأ 

في المائة في  2.7أن يبلغ معّدل النمو  2016من المتوقع في عام و. الوضع المالي
يسجل االقتصاد بينما  ،في المائة في تونس 1.6في المائة في الجزائر، و 1.7المغرب، و

  في المائة.  5.2الليبي انكماشاً بمعدل 
  

  نمواً  العربية البلدان أقل  -ھاء
  

ً  نموا حسب التقديرات أقل البلدان العربيةشھدت مجموعة   -21  7.3 همتوسط انكماشا

رغم اقتصادي  انتعاش تمّكن السودان من المحافظة علىو. 2016في المائة في عام 
ً نحو  ،وضع ميزان المدفوعاتالتعثر في   وأبدى ،صادراتالتنويع وأحرز تقدما

 وسجلتبعد ثالث سنوات من عدم االستقرار.  مؤشرات التعافيبعض  هاقتصاد
ات االستثمار الحديد الخام، وتراجع تدني أسعار مراوحة في النمو، على أثرموريتانيا 
ب الطل إلبقاءولم يكن النمو في قطاعي الزراعة ومصايد األسماك كافياً  .في المعادن

ام مر في ع. وحافظت جزر القُ عند المستويات التي بلغھا في األعوام السابقة المحلي
ي البحرالنقل حركة وأدت  .على ما حققته من استقرار في النمو على مدى أعوام، 2015

 .حيث االنتعاش االقتصادي إلى وضع النمو على مسار ثابت في جيبوتي مع أثيوبيا
نتاج توقف إحيث االقتصادي في اليمن،  نشاطال أدت أعمال العنف المسلح إلى تقلصو

األساسية  ىالبنب التي لحقتبسبب األضرار  2015النفط والغاز في نيسان/أبريل 
  االقتصادية.

  
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في أقل البلدان العربية نمواً  أن يسجل ُيتوقعو  -22

 ً . ويتوقع أن يسّجل ميزان المدفوعات 2016في عام  في المائة 0.5 همتوسطانكماشا
ً تحسناً  االنتعاش أ يتباطيرّجح أن الطلب المحلي. و لنموفي السودان، فيتيح حيزاً  طفيفا

االقتصادي في موريتانيا بسبب ضعف نمو الطلب المحلي وانخفاض تدفقات رأس المال 
وتتأثر أوضاع االقتصاد في موريتانيا بانخفاض أسعار الحديد الخام بينما  األجنبي.

 وضع االقتصاد في اليمن ويتوقف يضعف وضع ميزان المدفوعات نمو الطلب المحلي.
 انھياروالطلب المحلي تدھور بسبب سالباً ويتوقع أن يكون النمو  ،على الوضع األمني

في المائة في  5.0، يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2016. وفي عام لالقتصادالبنى األساسية 
في المائة  3.4وفي المائة في السودان،  3.6مر، وفي المائة في جزر القُ  4.0جيبوتي، و

   .في المائة 11.1يشھد اليمن انكماشاً بنسبة  ، بينمافي كل من موريتانيا والصومال
  
  التضخم ومعدالت األسعار  -واو

  
تشير التقديرات إلى أن معدل تضخم أسعار االستھالك السنوي في المنطقة العربية   -23

   2014في المائة في عام  5.2 بعد أن كان، 2015في المائة في عام  5.4بلغ 
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وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، أسھم انخفاض أسعار السلع األساسية  ).2(الجدول 
واد مفي األسواق الدولية في خفض الضغوط التضخمية األخرى، مثل ارتفاع أسعار 

ر تدني مستويات التضخم في منطقة اليورو على . وأثّ الدعم مظُ إصالح نُ بفعل البناء 
وقد سجل األردن ولبنان  وموريتانيا. ناناألردن ولب، منھا العديد من البلدان العربية

ً معدل تضخم سلبي عند معدالت  العراق وفلسطين وبقي التضخم في .2015في عام  ا
مؤشراً على فعالية أداء سالسل  ورةبالضر من غير أن يكون انخفاضھا، تحت السيطرة

 وواصلت دان يواجھان صعوبات لوجستية بفعل النزاعات.لَ يزال البَ  إذ ال، التوريد
جل سقد و .ارتفاع نمو المعروض النقديبسبب في مصر  ھامعدالت التضخم ارتفاع

ً في ً جامحا  ،بسبب النزاعاتالجمھورية العربية السورية واليمن  التضخم ارتفاعا
ً وشھدت ليبيا وعالمات استقرار في السودان،  ي في أسعار االستھالك ف ارتفاعاً سريعا

  . 2015أواخر عام 
  

 درهمتوسط ق أسعار االستھالك عندفي مؤشر تضخم المن المتوقع أن يبقى معدل و  -24
منخفضة  أسعار السلع األساسيةأن تبقى وفي المنطقة،  2016في المائة في عام  5.4

في البلدان العربية. وفي متدنية معدالت تضخم ما سيؤدي إلى في األسواق الدولية، 
سعر  السكن، بما في ذلكأسعار  رتفاعيكون ال نيتوقع أ ،بلدان مجلس التعاون الخليجي

مستويات األسعار العامة.  على أثر طفيف الدعمم ظُ بفعل إصالح نُ المنتفعات العامة، 
يستمر أن و ،2015ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في السودان عند مستوى عام 

قلة  ببالسورية بسفي الجمھورية العربية ويبقى على ارتفاعه  في ليبيا،باالرتفاع 
عند في مصر ، سيبقى معدل التضخم 2016وفي عام  العمالت األجنبية.ب االحتياطي

ً بسبب 10 أن قع ومن المتو .االرتفاع المتوقع في المعروض النقدي في المائة تقريبا
ً اليمن تضخم يسجل ً جامح ا   بسبب وضع ميزان المدفوعات والعوامل النقدية.  ا

  
  الصرف أسعار  -زاي

  
استمرت العمالت الوطنية في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا   -25
 الذي ،انخفاض قيمة اليورو ألسباب أبرزھااالنخفاض التدريجي مقابل الدوالر، وذلك ب

وبقيت العملة الوطنية  .كان العملة التي ارتبطت بھا عمالت ھذه البلدان في الماضي
افظت وح اليورو، ضعيفة مقابل الدوالر.في الكويت، المرتبطة بسلة من العمالت منھا 

بلدان مجلس التعاون الخليجي األخرى واألردن وجيبوتي والعراق ولبنان على نظام 
من ضوأبقته الجنيه، قيمة ربط العمالت الوطنية بالدوالر. وتحكمت مصر بانخفاض 

من التحكم بانخفاض وتمكن السودان  لدوالر.لجنيه  8.8و 7.60بين  تراوحتحدود 
 الليرة السورية وانخفضتلدوالر. لجنيه سوداني  6.45 تدريجي للعملة الوطنية عند

 ً ليرة في آذار/مارس  442إلى  2015في كانون الثاني/يناير  لدوالرلليرة  198 من تدريجا
في للدوالر لایر  215وأدت النزاعات المسلحة إلى انخفاض اللایر اليمني من  .2016

ويتوقع أن تنخفض قيمة  .2016في آذار/مارس  لایر 280إلى  2015آذار/مارس 
في تونس والجمھورية العربية السورية والسودان  2016العمالت الوطنية أكثر في عام 

  وليبيا ومصر واليمن.
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   والتشغيل االجتماعية الحالة  -حاء
  

النزاعات  مع تصاعد ،2015النزوح في المنطقة العربية في عام  موجاتتسارعت   -26
ئين وفي تدفق الالجالمسلحة في الجمھورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن. 

  .خانقةبأعداد غير مسبوقة من المنطقة العربية إلى أوروبا وجه لمأساة إنسانية 
  

وفقاَ وفي المنطقة العربية.  عند معّدالت مرتفعة 2015في عام  ،بقيت البطالةو  -27
 ؛11في المائة في مصر (الربع الثاني) 12.7 ھذه المعّدالتآلخر البيانات المتاحة، بلغت 

في المائة في المغرب (الربع  2.9و؛ 12في المائة في األردن (الربع األخير) 6.13و
في المائة في المملكة  5.11و؛ 14في المائة في تونس (الربع األخير) 15.4؛ و13األخير)

 8.25و ؛15)الثاني، النصف فقط العربية السعودية (في صفوف المواطنين السعوديين

واتسعت الفوارق بين الجنسين في معّدالت  .16في المائة في فلسطين (الربع األخير)
 سجلتوفي فلسطين،  .تراجعت أعداد الباحثات عن عمل إذالبطالة في ھذه البلدان، 

 26.8بعد أن كانت  ،في المائة 39.2بلغ  2015في عام ق مثيراً للقلمعدالً بطالة اإلناث 
 توفي األردن وتونس والمملكة العربية السعودية انعكس .201017في عام في المائة 
ام حتى عبعد تحسن  لتقلص الفوارق بين الجنسين ةاإليجابيالوجھة  2015في عام 

على ظروف العمل في الجمھورية تداعيات مدمرة النزاعات  تصاعدل وكان .2014
من  فبشكل كثي القسرية وتتواصل الھجرةالعربية السورية والعراق وليبيا واليمن. 

ونة على المعالذين يعتمدون عدد السكان  ويزداد ،البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات
  مصادر رزقھم ومدخراتھم. بعد أن خسروا اإلنسانية

   

                                                  
11  Egypt, Central Agency for Public Mobilization and Statistics, “Labor force,  

employment and unemployment in Egypt” (30 March 2016). Available from 
http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pepo/Labour%20Force/sdds_lb1_e.pdf.                       

12   Jordan, Department of Statistics, press release 8 February 2016. Available from 
http://dos.gov.jo/dos_home_e/main/archive/Unemp/2015/Emp_2015-q4.pdf.                             

13  Morocco, Haut-Commissariat au Plan, “La Situation du marché du travail au quatrième 
trimestre de l’année 2015” (30 March 2016). Available from http://www.hcp.ma/La-
Situation-du-marche-du-travail-au-quatrieme-trimestre-de-l-annee-2015_a1665.html.           

14  Tunisia, National Statistical Office, Unemployment rate evolution by sex (%). (30 March 
2016). Available from http://www.ins.tn/en/themes/emploi#sub-374.                                  

15  Saudi Arabia, General Authority for Statistics (30 March 2016). Available from 
http://www.stats.gov.sa/en/node/4932.                                                                                                             

   -دولة فلسطين، الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، (تشرين األول/أكتوبر   16
شباط/فبراير  11: بيان صحفي عن نتائج المسح، 2015) دورة الربع األخير 2015ول/ديسمبر، األكانون 
2016 .http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ42015E.pdf 

)30 March 2016(.  

 العاملة القوى في المشاركين بين من البطالة معدلدولة فلسطين، الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، "  17
". 2015-2000 والمحافظة، الجنس حسب فلسطين في فأكثر سنة 15 لألفراد

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2015-01a.htm (30 
March 2016.(  
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 ً   ات على مستوى السياس طوراتالت  -رابعا
  

ياسات س حالت دون اعتمادكبرى  قيوداً السياسات في المنطقة العربية  وصانعواجه   -28
ارتفاع و قديةالنتشديد توجه السياسة فقد تأثر النمو بشكل كبير بلدفع الطلب المحلي. 

ي حيث كان الحيز المالتكاليف التمويل، ال سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 
ً على أثر  كانون  16وفي  .2014في أسعار النفط في عام  الحادالھبوط ضيقا

 في الواليات المتحدة األمريكيةاالحتياطي االتحادي  المجلس ، قرر2015األول/ديسمبر 
نقطة مئوية وتحويل الھامش المحدد ألسعار  0.25نسبة ب رفع سعر الفائدة الرئيسية

ر في أّول تغيُّ  فيوذلك ، في المائة 0.50-0.25في المائة إلى  0.25-0.00الفائدة من 
وأثر ھذا  .2006منذ عام  زيادةوأول  2008منذ عام  الرئيسية سياسات سعر الفائدة

السياسات النقدية للبلدان العربية التي تربط عمالتھا الوطنية، رسمياً على توجه ر التغيُّ 
أو بشكل غير رسمي، بالدوالر وھي األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين 

والمملكة العربية السعودية. كما أثر على السياسة النقدية مان وقطر ولبنان وعُ وجيبوتي 
وعمدت  لدوالر.أقواھا ا ،طة بسلّة من العمالتفي الكويت، حيث العملة الوطنية مربو

المصارف المركزية في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية 
 نقطة مئوية، إثر قرار 0.25السعودية إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 

  . في الواليات المتحدة األمريكية االحتياطي االتحادي المجلس
  

كانت متوقعة في  ھاألنلكن أثر ھذه التغييرات بقي محدوداً في األجل القصير   -29
وقد يكون أثر والمنطقة العربية.  األمريكية األسواق المالية في الواليات المتحدة

ً في  .التغييرات أكبر في األجلين المتوسط والطويل ً طفيفا وشھدت المنطقة ارتفاعا
ن تكاليف في االرتفاع في بلدان مجلس التعاوال ھذه تستمر يتوّقع أنوتكاليف التمويل. 

ارف فّوت المص. وفي موازاة السياسة النقدية في الواليات المتحدة األمريكية الخليجي
 فرصة اتخاذ تدابير نقدية في األردن وتونس والجزائر ومصر والمغربالمركزية 
لفائدة الرئيسية في األردن خّفضت أسعار ا، 2015الطلب المحلي. وفي عام  كافية لدفع

توبر) تونس (تشرين األول/أكفي (كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير، وتموز/يوليو)، و
أسعار  انخفاضبسبب تراجع الضغوط التضخمية مع مصر (كانون الثاني/يناير)، في و

 لكن تدھور وضع ميزانوالسلع األساسية، بما في ذلك أسعار الطاقة والمواد الغذائية. 
 2015األول/ديسمبر  المدفوعات ألزم مصر برفع أسعار الفائدة مجدداً في كانون

في العالم، من غير المحتمل أن الحالي . وفي ظل الوضع المالي 2016وآذار/مارس 
وقد تعمد  .2016لقيود النقدية في عام تدابير لتخفيف االمصارف المركزية العربية تتخذ 

 ميزان لمعالجة الضائقة على مستوى مشّددة ديةتونس ومصر إلى اتخاذ تدابير نق
  المدفوعات. 

  
األرصدة المالية بسرعة في بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام دھورت تو  -30

النفقات. ويتوقع إجراء المزيد من تخفيض أسعار النفط وعدم ، بسبب ھبوط 2015
سيما في النفقات الرأسمالية، ما عدا في الكويت وقطر،  والالموازنات، التخفيضات في 
سياسات مالية محايدة من حيث الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي. اعتماد  حيث سيستمر

تعزيز وستواصل الحكومات العربية في مجموعات البلدان األخرى سعيھا إلى 
ً وضاع المالية األ دولية بحت المساعدة الأصقد ويرادات. اإل لالنخفاض المتوقع في تحّسبا

اإلنفاق االستمرار في المباشرة وغير المباشرة ضرورية لتمكين ھذه البلدان من 
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بدأت إعادة إعمار قطاع غزة بعد والرأسمالي، بما في ذلك على المشاريع اإلنمائية. 
، لم تكن الجھات المانحة 2016ولكن في شباط/فبراير  .2014في عام  الھجوم اإلسرائيلي

  .18في المائة من المساعدات التي تعھدت بھا 39 بأكثر منالدولية قد وفت 
  
 ً   مالحظات ختامية  -خامسا
  

. 2016في المائة في عام  1.5من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في المنطقة العربية   -31
 التعاون الخليجي فيويحتمل أن يضع انخفاض أسعار النفط وإيراداته بلدان مجلس 

ف على الصعيد المالي وعلى صعيد ميزان المدفوعات. ولكن يبقى من يوضع ضع
ي. لب المحلية أو خارجية تحول دون إنعاش الطالمستبعد أن تواجه ھذه البلدان قيوداً مال

ضعيفة في أوساط أصحاب األعمال والمستھلكين. ومن المتوقع حدوث تزال الثقة وال 
ين المقبلين من أسبابه النمو السريع في اقتصاد لطلب على مدى العامانمو مّطرد في 

الھند. وتواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي تحديات في استراتيجيات التنويع 
نظم الدعم في سياق جھود شملت االقتصادي.  وقد اتخذت سلسلة تدابير إصالحية 

شيء البلدان تتمتع ب ادات ھذهأن اقتصحثيثة لمواجھة االنخفاض في اسعار النفط. وبما 
من المنعة، يتوقع أن تتمكن من تعزيز الوضع المالي استعداداً للتكّيف مع المستوى 

  الجديد من اإليرادات النفطية. 
  

أما مجموعات بلدان المشرق والمغرب وأقل البلدان العربية نمواً، فقد استفادت   -32
الغذاء والطاقة، ولكن ليس بالقدر المتوقع. من انخفاض أسعار السلع األساسية، ومنھا 

مال س الرأ وما حققته من تحّسن على مستوى الميزان التجاري قابله تراجع في حركة
يلة قيود والحص الوافد نتيجة للتحّول في السياسة النقدية للواليات المتحدة األمريكية.

ب الجاري. على ميزان المدفوعات، إذ أصبح من الصعب تمويل العجز في الحسا
 2016وسيكون التدھور في ميزان المدفوعات من العوائق الكبيرة أمام النمو في عام 

في بلدان ھذه المجموعات، وكذلك الوضع االقتصادي الصعب في البلدان المتأثرة 
بالنزاعات، أي الجمھورية العربية السورية والعراق وفلسطين وليبيا واليمن. وستنعكس 

ً في مستويات لاالقيود على ميزان  مدفوعات عوائق أمام نمو الطلب المحلي وتدنيا
    . 2016، تزداد حاجة إليھا في عام المعيشة ما لم تتلَق ھذه البلدان مساعدات خارجية

  
رة في تزداد وف متقدمةاقتصادات بين  ،تتسع الھوة في االقتصاد العالميو  -33

 قد أخفقتو .ميزان المدفوعاتتواجه مزيداً من الشح في  ناميةاقتصادات و المدخرات،
لدان األموال للتنمية بين البلدان المتقدمة والبوفير تحقيق التوازن في ت فيآليات السوق 

قاسية، ال سيما عندما تقع ولغياب ھذا التوازن تداعيات اقتصادية واجتماعية  .النامية
ً  االقتصاديلنشاط ا تشلخاطر جيوسياسية في ظل م في المنطقة  كما يحدث حاليا

ن ع تخفيف القيودلفائض المدخرات ستثمار ال آلية وال بد في ھذا اإلطار من العربية.
ذليل ضرورة لت الدعم اإلقليمي والعالميوقد بات . ميزان المدفوعات في البلدان النامية

  .على أسس صلبة التنمية المستدامةوتحقيق  العقبات االقتصادية
__________  

                                                  
18  World Bank, “Reconstructing Gaza — Donor pledges”, 16 March 2016. Available from 

http://www.worldbank.org/en/programs/rebuilding-gaza-donor-pledges.                                         


