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  موجز

متوسط معدل نمو الناتج المحلي  حيث بلغ، 2016االقتصادي في المنطقة العربية في عام  التوّسعتباطأ  
 وتعّرضتأسعار السلع األساسية الدولية، بما فيھا النفط الخام، منخفضة، وظلت في المائة.  1.8اإلجمالي 

. وأّدى ارتفاع المستمرةالجغراسية التوترات تراجعت السياحة بفعل و ،الزراعة في المغرب لجفاف حاد
يزان استمر التشدد في مأسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية إلى تراجع في نمو االئتمان المحلي. و

كل وال يزال يعاني رة للنفط، ال سيما تونس والسودان ومصر. صدّ البلدان العربية غير المُ  المدفوعات في
. من وطأة استمرار الحرب والعنف السياسي الجمھورية العربية السورية والعراق وفلسطين وليبيا واليمن من
ما يصيبھا من ، رغم 2017النتعاش االقتصادي العالمي في عام يتوقع أن تتحّسن اآلفاق في المنطقة مع او

حتمل أن تؤثر على القيود على السفر التي يُ  على غرارلتوترات السياسية واالجتماعية، لنتيجة تداعيات 
يتسارع معدل النمو الحقيقي ليصل  أسعار النفط وزيادة الطلب المحلي قد مع تحّسنبعض البلدان العربية. و

تمويل السياسات عن في األغلب عاجزة ھذه المستويات من االنتعاش  تبقىفي المائة. ومع ذلك،  2.5إلى 
تحقيق أھداف التنمية المستدامة. وال بد للبلدان العربية من مضاعفة جھود تصحيح أوضاع المالية ل الالزمة

  يعية على أفضل وجه. ستخدم الموارد المالية والبشرية والطبلكي تالعامة، وترسيخ التعاون اإلقليمي 
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  عالميالالسياق   -أوالً 

ي وجه عدم اليقين السياسي في فوالتكّيف أنه قادر على الصمود  2016أثبت االقتصاد العالمي في عام   -1
في االقتصادات النامية.  غراسيةالتوترات الج تفاقماحتماالت عودة التضخم، وفي ظل البلدان المتقدمة حيث تزداد 

 النمو عن ضعف االستثمار في االقتصادات المتقدمة مديد ناجمركود عالمي حدوث من المخاوف  تنامتلقد و
الحت بوادر انتعاش  سجلت أدنى المستويات تاريخياً في أوروبا واليابان. ومع ذلك،التي فائدة ال وانخفاض معدالت

األوساط التجارية وثقة المستھلكين في معظم االقتصادات  مواقف، مع تحّسن 2016في النصف الثاني من عام 
االقتصادي السريع في شرق آسيا وجنوبھا، وال سيما في الصين والھند،  التوّسع. وبقيت وتيرة النمو المتقدمة

  المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي العالمي.

النمو االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية. ورفع  صالبةأكد التراجع السريع في معدالت البطالة   -2
 2016نقطة مئوية في كانون األول/ديسمبر  0.25االحتياطي الفدرالي في الواليات المتحدة األمريكية أسعار الفائدة 

جور. ورغم عدم اليقين السياسي، يتوقع أن يتسارع ، تخوفاً من تضّخم سببه األ2017في آذار/مارس  مرة ثانيةو
. وظھرت على االقتصادات األوروبية عالمات 2017االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية في عام  التوّسع

ن أيضاً، رغم الصعوبات التي يواجھھا االتحاد األوروبي. وامتنع البنك المركزي األوروبي عن تخفيض تحسّ 
، بعد أن أخذت معدالت التضخم في التزايد. وتسارع االقتصاد الياباني 2016قيمة اليورو أكثر بعد آذار/مارس 

لسياسة النقدية في الواليات المتحدة بعد تشديد ا الھدوء. وحافظت األسواق المالية على 2016في أواخر عام 
  .النمو القتصادات المتقدمةلالحالي متانة التوسع  يثبتاألمريكية، ما 

وفي حين حققت الصين والھند تقدماً قوياً، سّجلت بعض االقتصادات النامية، وال سيما في أمريكا الالتينية   -3
. وأسھم االنتعاش 2016، أدنى المستويات في عام روسيالكاريبي وأوروبا الشرقية، بما فيھا ومنطقة البحر ا

في وثقة المستھلكين األخرى في تحسين مواقف األوساط التجارية األساسية التدريجي في أسعار النفط والسلع 
وقد تضّررت  األساسية االقتصادات األفريقية تعتمد اعتماداً مفرطاً على صادرات السلعغير أن تلك المناطق. 

. فقد ضرب الجفاف أجزاًء من شرق أفريقيا للسنة الثانية على التوالي. 2016قس القاسية في عام جراء ظروف الط
من المتوقع.  أخفّ كان أثر رفع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية على االقتصادات النامية غير أن 

لكن ال وفي معظم االقتصادات النامية، ولكّن نمو االستثمارات الخاصة بقي مستقراً.  ببطء وارتفعت كلفة التمويل
العجز بسبب و إلى نقدالعامة  ةيزال عدد من االقتصادات النامية عرضة للمخاطر بسبب تحويل عجز المالي

  التجاري الھيكلي. 

في االقتصادات النامية. بقدر أكبر ھورت لكّنھا تدالنمو في االقتصادات المتقدمة  نوعاً ما العمالةتحّسنت   -4
ضعيفاً، إذ أن العديد من الوظائف التي استحدثت كانت في سوق  النمو وبقي نمو األجور في البلدان المتقدمة

في  العمالة. كما أن معدالت بطالة الشباب ظلت مرتفعة بشكل خاص في أوروبا. وتفاقم وضع 1العمل الھشة
وغيرھا من االقتصادات النمو الھجرة في البلدان المتقدمة  تزيد من القيود علىياسات االقتصادات النامية بسبب س

ثالث مرات في العقد الماضي.  تضاعفتالمضيفة للعمال المھاجرين. وفي الوقت نفسه، أفيد بأن األجور في الصين 
  في المستقبل القريب.م في العالومن المحتمل أن يكون لھذه الزيادة أثر كبير على حركة العمال المھاجرين 

التقرير إلى ھذا قّسم ألغراض لمنطقة العربية (تُ لبالنسبة تحّسنت الظروف االقتصادية الخارجية لقد   -5
مان وقطر والكويت مناطق فرعية ھي: بلدان مجلس التعاون الخليجي (اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وعُ 

                                             

1 International Labour Organization (ILO), World Employment and Social Outlook: Trends 2017 (Geneva, 
January 2017) p. 7. http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm.                                                
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المشرق (األردن والجمھورية العربية السورية والعراق وفلسطين ولبنان والمملكة العربية السعودية)؛ وبلدان 
وجيبوتي والسودان  وليبيا والمغرب)؛ وأقل البلدان نمواً (جزر القمر والجزائر ومصر)؛ وبلدان المغرب (تونس

في حين ضغوط االنكماش في العالم، عاد سعر النفط إلى االرتفاع تضاؤل والصومال وموريتانيا واليمن). ومع 
الكبيرة في إلى االرتفاعات ألسواق المالية لقد أدى رد الفعل المنّظم لاألخرى ثابتاً. و السلع األساسيةبقي سعر 

الصادرات غير إلى زيادة  تحّسن األداء االقتصادي في أوروباإلى و األمريكيةأسعار الفائدة في الواليات المتحدة 
ً ، غراسيوتر الجالنفطية من المنطقة العربية. غير أن الت العوامل السياسية الخارجية، ال الذي تؤدي إليه جزئيا

   .المنطقةثقل على يزال يُ 

 ً   السلع من الموارد الطبيعية  -ثانيا

  النفط  -ألف

منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الطلب على النفط في العالم حسب تقديرات إجمالي بلغ متوسط   -6
. وتتوقع 20152مليون برميل في اليوم عن عام  1.4 قدرھا زيادةب ، أي2016مليون برميل في اليوم في عام  95.1

. ونظراً لتزايد الطلب وتباطؤ نمو 2017مليون برميل في اليوم في عام  96.3أوبك أن يرتفع ھذا العدد إلى 
في الواليات المتحدة األمريكية في النصف انخفاض كبير في إنتاج النفط الخام إلى أساساً يعود الذي العرض، و

عرض مليون برميل في اليوم (كان مجموع ال 0.8، تراجع ھامش الفائض في العرض إلى 2016األول من عام 
مليون برميل في العام السابق. وفي أواخر عام  1.8بعد أن كان  2016في عام مليون برميل في اليوم)  95.9

، اتفقت البلدان المنتجة للنفط الرئيسية، باستثناء الواليات المتحدة األمريكية، على تنسيق تخفيض في اإلنتاج. 2016
مليون برميل  1.25بمعدل تشرين الثاني/نوفمبر، اتفقت البلدان األعضاء في أوبك على الحد من اإلنتاج  30وفي 

األول/ديسمبر، اتفقت البلدان المنتجة للنفط غير كانون  10. وفي 2017في اليوم في النصف األول من عام 
  مليون برميل في اليوم. 0.55األعضاء في أوبك على خفض إنتاج النفط الخام بمجموع 

. ويتوقع أن يكون نمو 2017ومن المتوقع أن تستعيد سوق النفط التوازن بحلول الربع األخير من عام   -7
األمريكية ثالث أكبر بلد مستھلك للطاقة، بعد الواليات المتحدة  2016الطلب قوياً في الھند، التي صارت في عام 

في الصين، التي ما زالت تتمتع بنمو اقتصادي وتخطط لزيادة باطراد نمو الطلب من المرجح أن يوالصين. و
 . وسيسھم تعافي الطلب في أوروبا2020مليون برميل نفط بحلول عام  500االحتياطي االستراتيجي الوطني إلى 

الناقالت الطلب على النفط الخام. وقد يؤكد استقرار ھوامش التكرير والنمو المعتدل في أسعار نفط  حفزفي 
التخفيضات المقررة في اإلنتاج في النصف االلتزام بو 2016إسقاطات النمو. ويكفي نمو الطلب بمعدالت عام 

 0.7و 0.4بين التي تتراوح الستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الواليات المتحدة األمريكية  2017األول من عام 

ن. وفي األجل المتوسط، ستكون قدرة اإلمداد خزّ مليون برميل في اليوم واإلمداد اإلضافي من النفط الخام المُ 
ينبغي أن تشدد ستقراً، مو الطلب م. وإذا بقي ن2014محدودة بسبب نقص االستثمار في توسيع القدرات منذ عام 

  تدريجياً على مدى السنوات القليلة القادمة. سياساتھا السوق

إلى زيادة نشاط منتجي النفط الخام والمضاربين في أسواق العقود  2016وأدى تقلب أسعار النفط في عام   -8
دوالراً  80، ويثبت على 2017ام دوالراً للبرميل في ع 60و 50اآلجلة. ومن المتوقع أن يتقلب سعر النفط بين 

دوالراً للبرميل،  60. ويتوقع أن يزداد بيع المنتجين األمريكيين للعقود القصيرة، بنحو 2020تقريباً بحلول عام 
التوقعات إلى أن متوسط لتأمين الربح في ظل الضغوط لتخفيض األسعار بفعل ارتفاع اإلنتاج المحلي. وتشير 

                                             

2 Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC Monthly Oil Market Report (Vienna, 14 March 2017). 
www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20March%202017.pdf.                             
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 2018دوالراً للبرميل في عام  57.90و 2017دوالراً للبرميل في عام  54.80كون أوبك المرجعية سيسعر سلة 
  ). 1(الجدول 

  تقديرات وتوقعات أسعار النفط الخام-  1الجدول 
  (سعر سلة أوبك المرجعية: بالدوالر للبرميل الواحد)

 
  الحد األعلى  الحد األدنى

المتوسط 
  السنوي

  المتوسط السنوي المتوقع 
  الحد األعلى خط األساس  الحد األدنى

2014  52.00  110.48  96.29     
2015  30.74  64.96  49.49     
2016  25.21  53.46  40.76     
2017     45.6  54.8  63.9  
2018     36.0  57.9  84.2  

ھي توقعات اإلسكوا  2018و 2017). بيانات عامي 2017آذار/مارس  10(في  www.opec.org، 2016-2014: بيانات أوبك للفترة المصدر
  .2017حتى آذار/مارس 

مليون برميل في اليوم في عام  25.3وحسب التقديرات، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام في المنطقة العربية   -9
لى أن بلدان مجلس . وتشير التقديرات إ2015عام  عنمليون برميل في اليوم  1.7 أي أنه سّجل زيادة، 2016

مليون برميل في اليوم  0.7، أي سجلت زيادة 2016مليون برميل في اليوم في عام  18.4التعاون الخليجي أنتجت 
مقارنة بالعام السابق. وسجل اإلنتاج في العراق نمواً كبيراً بفضل انتعاش مرافق اإلنتاج في الشمال وتوسع 

برميل في اليوم في عام  360,000نتاج حسب التقديرات إلى نحو المرافق في الجنوب. وفي ليبيا، تراجع اإل
اإلنتاج في المنطقة العربية انخفاضاً إجمالي ، في حين استمر إغالق المرافق في اليمن. ويتوّقع أن يسجل 2016

إجمالي اإليرادات من الصادرات النفطية أن يبلغ مليون برميل في اليوم. ويقّدر  24.4إلى  2017معتدالً في عام 
َ ضاانخفما يشّكل ، 2016مليار دوالر في عام  321في المنطقة  وبما أّن  .السابق عامفي المائة عن ال 14بنسبة  ا

في المائة  29الزيادة المتوقعة في األسعار أكبر من التراجع في اإلنتاج، يتوقع أن يزداد مجموع اإليرادات بنسبة 
 2012ققت في عام . ومع ذلك، ال يزال ھذا المجموع أقل من الذروة التي حُ 2017مليار دوالر في عام  415ليبلغ 

  في المائة. 51بنسبة 

  الطبيعي الغاز  -باء

من احتياطي الغاز الطبيعي، ومع ذلك لم تستغل إمكانات التصدير تضمّ كمّية أكبر  المنطقة العربيةتبّين أن   -10
مان وقطر وليبيا ومصر لبلدان ھي اإلمارات العربية المتحدة والجزائر والعراق وعُ سوى في عدد محدود من ا

أّول شحنة  واليمن. ويستخدم الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية لالستھالك المحلي فقط. وصّدر العراق
ولكنه بقي، مثل اإلمارات العربية المتحدة ومصر، مستورداً صافياً للغاز نظراً الزدياد  ،2016له في آذار/مارس 

صافي بحلول موقعه السابق كمصدر الطلب الداخلي. ويتوّقع أن تؤدي زيادة اإلنتاج في مصر إلى عودة البلد إلى 
نتيجة  2015في نيسان/أبريل ل بعد أن توقّف . ويخطط اليمن الستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسيّ 2019عام 

لترخيص استكشاف الغاز في شرق  2016مرسومان في كانون األول/ديسمبر في لبنان لنزاع المسلح. وصدر ا
  البحر األبيض المتوسط.
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دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  6.27، كان السعر المرجعي قد بلغ 2017وحتى شباط/فبراير   -11
. وبلغت ھذه األسعار المرجعية أدنى 3دوالر للواليات المتحدة األمريكية 82.2ابان ودوالر للي 5.7وألوروبا 

المستويات وضاقت الفوارق اإلقليمية، ويتوقع أن تضيق ھذه الفوارق أكثر بعد في ظل االستثمار المتواصل في 
وق تجارية ثانوية للغاز إلى إنشاء سفي سنغافورة ل. ومع الخطوات الرامية تجارة وتسليم الغاز الطبيعي المسيّ 

ل، يتوقع أن يتحّول البلد إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز. وإذ يسعى طبيعي المسيّ الوبناء محطة إضافية للغاز 
الطلب على الغاز الطبيعي.  ادانبعاثات الكربون، يتوقع أن يزدالمتعلقة بالمزيد من البلدان إلى تحقيق األھداف 

  . في المنطقة التكامل بين أسواق الغاز الطبيعي المجزأة 2017ة في عام نى األساسيوسيشجع تحسين البُ 

  سفاتوالف  -جيم

الطقس في عدد  أحوال بسبب سوء 2016-2015الطلب على األسمدة ركوداً في السنة المحصولية  شھد  -12
الطقس الجّيد في  معولكن في المائة.  2.3من أكبر مناطق إنتاج الحبوب، ما أدى إلى انخفاض في اإلنتاج بنسبة 

  ، 2017-2016في المائة في الفترة  4.7التوقعات بارتفاع اإلنتاج بنسبة  تحّسنت 2017الربع األول من عام 
. وحسب الرابطة الدولية لصناعات األسمدة، تراجع الطلب على 4ما يؤدي بدوره إلى انتعاش الطلب على األسمدة

مقارنة بالموسم  2016-2015مليون طن في السنة المحصولية  183.4في المائة إلى  0.1األسمدة في العالم بنسبة 
مليون طن. وتتوقع  6.41في المائة إلى  4.1. غير أن الطلب على المغذيات الفوسفورية ازداد بنسبة 5السابق

ائة للمغذيات في الم 1.6في المائة لألسمدة و 2.1تصل إلى  2017-2016الرابطة زيادة في الطلب في الفترة 
قدرتھا على  2016، عززت المملكة العربية السعودية في عام المتصدرة في اإلنتاج الفوسفورية. وبعد المغرب

  إنتاج المنتجات المرتكزة على الفوسفات، مثل حمض الفوسفات وفوسفات ثنائي األمونيوم.

للطن المتري في السنة  اتردوال 103في المائة إلى  16وانخفضت أسعار الفوسفات الصخري بنسبة   -13
ً من  2016حتى كانون األول/ديسمبر  . واستمر سعر 20176دوالر في عام  100ويتوقع أن يبقى السعر قريبا

ً  2016وسّجل في عام ، العام السابقفوسفات ثنائي األمونيوم باالنخفاض كما في   في المائة 21بنسبة  انخفاضا
  .2017في عام تقريباً دوالراً  380 ليصيردوالراً للطن المتري. ويتوقع أن يعود فيتحّسن  315إلى  ليصل

 ً   اإلقليمية الوجھات  -ثالثا

  عامة لمحة  -ألف

الدولية،  األساسية ، مع انخفاض أسعار السلع2016تباطأ االقتصاد في معظم البلدان العربية في عام   -14
ر السياحة بالتوترات والنزاعات اإلقليمية، وارتفاع كلفة تمويل االئتمان المحلي. وأصاب جفاف شديد بلدان وتأثُّ 

في  1.8. وحسب التقديرات بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في المنطقة العربية 2016المغرب في عام 
ھذا الرقم في عاد النظر في . وقد ي2015عام في المائة في  2)، بعد أن كان 2(الجدول  2016المائة في عام 

المستقبل، بما أّن الحسابات القومية الرسمية لم تكن متاحة في الجمھورية العربية السورية وليبيا واليمن لعدة 

                                             

3 World Bank, Commodity markets, Monthly prices. www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 
(March 2017).                                                                                                                                                                                                                                     

4 United States Department of Agriculture, World agricultural supply and demand estimates report. 
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde (March 2017).                                                                                                                                     

5 Heffer, Patrick and Michel Prud’homme, “Short-Term Fertilizer Outlook 2016-2017” (Dubai, IFA, November 
2016). www.fertilizer.org/en/ItemDetail?iProductCode=10193Pdf&Category=ECO.                                                                                     

6 World Bank, Commodity markets.  
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االقتصادية. ويتوّقع أن تشھد  الكلفةسنوات. وبفعل الدمار الناجم عن النزاع في ھذه البلدان يصعب حتى تقدير 
ً في عام قة االمنط في المائة على خلفية  2.5يبلغ متوسط الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ف 2017لعربية انتعاشا

  أسعار نفط أكثر ثباتاً وتزايد في الطلب المحلي. 

  الخليجي التعاون مجلس بلدان  -باء

في المائة  2إلى انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان مجلس التعاون الخليجي حسب التقديرات   -15
في المائة في العام السابق. وشھدت مجموعة البلدان زيادة طفيفة في إنتاج النفط  3.5، بعد أن كان 2016في عام 

، باستثناء البحرين والكويت حيث في جميع البلدان واصل القطاع غير النفطي تراجعهوالخام وأنشطة المصافي. 
ً حقق  . وفي ظل انخفاض إيرادات الصادرات النفطية، مددت الحكومات التدابير 2016معتدالً في عام  تحسنا

 غير أنھا بقيت. وشھدت قيمة األصول المالية والعقارية ركوداً، 2016عام التي تشمل السنة المالية  إلىالتقشفية 
رتفاع كلفة التمويل . ومع ا2008أعلى من المستويات الدنيا التي سجلت في أعقاب األزمة المالية العالمية في عام 

جل في قطر والمملكة وتشديد السياسة النقدية، تراجع نمو المعروض النقدي في مختلف أنحاء مجموعة البلدان. وسُ 
، ما يدل على نمو ضعيف لالئتمان المحلي، على 2016العربية السعودية نمو سلبي للمعروض النقدي في عام 

  .2015التوسع االقتصادي لعام  2016د عام أن يشھغير عادة. ولذلك، لم يكن من الممكن 

. 2017وينبغي أن يحقق الناتج المحلي اإلجمالي نمواً معتدالً في بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام   -16
ويتوقع أن تتحسن مواقف األوساط التجارية وثقة المستھلكين بفضل االنتعاش في إيرادات الصادرات النفطية. 

الطلب المحلي. وستزداد تكاليف في حفز العامة  تخفيف حّدة التقشف في سياسة المالية يسھمومن المفترض أن 
رھا على نمو متأثرة بالزيادات المحتملة في أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية. غير أن أث لتمويلا

ً  قيمة األصول المالية والعقاريةأن إذ  االئتمان ليس أكيداً  . وينبغي أن يكون للنمو ھذا النمو ھي التي تحدد غالبا
، يتوقع أن 2017االقتصادي في الصين والھند أثر إيجابي على النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 

في المائة. ويتوقع أن  2.3يبلغ متوسط معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في ھذه المجموعة من البلدان 
بية المتحدة وُعمان وقطر والكويت نمواً يفوق ھذا المعدل. وسيكون النمو في المملكة العربية تحقق اإلمارات العر

، يتوقع 2016عرض وارتفاع كلفة التمويل. وفي عام الالسعودية ضعيفاً بفعل التعديالت الھيكلية الجارية في جانب 
في المائة في  2.6في المائة في البحرين؛ و 2في المائة في اإلمارات العربية المتحدة؛ و 2.9أن يبلغ معدل النمو 

  في المائة في المملكة العربية السعودية. 1.8في المائة في الكويت؛ و 2.4في المائة في قطر؛ و 3ُعمان؛ و

  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   -2الجدول 
  2018-2014ومعدل تضخم أسعار االستھالك، 

  المئوية) ةر السنوي بالنسب(التغيّ 

البلد/مجموعة 
 البلدان

  معدل تضخم أسعار االستھالك  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
  ب2018  ب2017  أ2016  2015  2014  ب2018  ب2017  أ2016  2015  2014

  3.8  3.2  2.8  1.8  2.7  2.2  2.0  3.4  2.9  4.5 البحرين
اإلمارات العربية 

 المتحدة
3.1  3.8  2.4  2.9  3.2  2.3  4.1  1.6  2.5  3.8  

  3.6  2.7  1.1  0.1  1.0  3.6  2.6  1.6  5.7  2.9  مانعُ 

  3.2  2.2  2.7  1.8  3.0  3.2  3.0  2.7  3.6  4.0  قطر

  4.0  3.4  3.2  3.3  2.9  3.0  2.4  2.7  1.8  0.5  الكويت
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  (تابع) 2الجدول 

البلد/مجموعة 
 البلدان

  معدل تضخم أسعار االستھالك معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
  ب2018  ب2017  أ2016  2015  2014  ب2018  ب2017  أ2016  2015  2014

المملكة العربية 
  السعودية

3.6  3.5  1.4  1.8  3.0  2.7  2.2  3.5  2.0  3.5  

بلدان مجلس 
  التعاون الخليجي 

3.3  3.5  2.0  2.3  3.1  2.6  2.6  2.7  2.3  3.6  

  2.2  4.1  0.8-  0.9-  2.9  2.7  2.4  2.1  2.4  3.1  األردن

الجمھورية 
  دالعربية السورية

-11.6  -8.1  -6.5  -5.0  0.0  24.3  38.2  46.1  21.3  13.9  

  3.5  3.2  2.8  1.4  2.2  3.9  3.6  1.5  2.4-  0.6- العراق

  2.0  1.2  0.2-  1.4  1.7  3.8  3.6  3.8  3.4  0.2- فلسطين

  2.3  3.8  0.8-  3.7-  1.7  2.2  1.9  1.4  1.3  2.1  لبنان

  15.0  17.9  13.7  10.4  10.1  3.2  2.7  2.3  3.4  3.1 ھمصر

  9.9  11.9  10.1  7.3  7.4  3.1  2.5  1.6  1.1  1.3  بلدان المشرق

  4.7  4.2  3.7  4.9  4.9  3.2  2.5  1.0  1.1  2.3 تونس

  5.5  6.4  5.8  4.4  3.9  2.7  2.8  2.9  3.2  3.8 الجزائر

  47.7-  ليبيا
-
18.1  

5.0  12.8  18.2  2.4  9.8  27.2  22.5  12.5  

  2.0  1.8  1.6  1.6  0.4  3.5  3.8  1.1  4.5  2.4 المغرب

  5.2  6.6  6.8  4.3  2.9  4.7  4.2  2.4  0.9  2.6-  بلدان المغرب

  3.6  3.5  1.8  2.2  1.4  3.8  3.5  2.2  3.6  3.9  جزر القمر

  4.0  3.6  3.1  2.7  3.0  6.8  6.8  6.7  6.5  6.0  جيبوتي

  14.5  15.2  17.6  17.3  37.5  4.0  3.7  3.2  4.9  2.7 السودان

  1.9  2.7  1.5  1.4  1.3  3.5  2.5  3.4  3.6  3.6  والصومال

  4.5  3.2  1.4  0.5  3.5  4.5  4.9  3.4  1.9  6.6  موريتانيا

  1.5  اليمن
-
34.6  

-11.1  -7.5  -5.0  8.0  39.4  35.0  22.5  18.0  

أقل البلدان 
  العربية نمواً 

2.6  -6.5  -0.8  0.5  1.5  25.5  22.0  21.0  16.1  14.4  

مجموع المنطقة 
  جالعربية

1.9  2.0  1.8  2.5  3.2  5.0  5.1  6.1  6.0  6.0  

  البيانات من مصادر وطنية، ما لم يذكر خالف ذلك في المالحظات التالية.  :المصدر

  .2017آذار/مارس  حتى تقديرات  أ  :مالحظات

  . 2017آذار/مارس حتى توقعات   ب  

  .2015البلدان ھي متوسطات مرجحة لكل سنة على أساس الناتج المحلي اإلجمالي لعام  بيانات مجموعات  ج  

ھي تقديرات اإلسكوا (مشروع الخطة  2015-2013معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الجمھورية العربية السورية للفترة   د  
  الوطنية لسوريا في المستقبل).

  اإلجمالي في مصر ھي للسنة المالية التي تنتھي في حزيران/يونيو.بيانات معدل نمو الناتج المحلي   ھ  

  نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتضخم أسعار االستھالك للصومال ھي من التقرير القطري لصندوق النقد الدولي  تمعدال  و  
-www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/27/Somalia-2016-Article-IV). 2016(مشاورات المادة الرابعة لعام  17/61رقم 

Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-44706.                                                                                       
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  المشرق بلدان  -جيم

في المائة في  1.1في المائة، وقد كان  1.6تقديرات متوسط النمو في بلدان المشرق  ت، بلغ2016في عام   -17
كان الوضع أكثر خطراً على وجه األجنبي. و الصرفمعدل النمو تراجع بسبب تدھور ظروف  ، لكنّ 2015عام 

ً اضطرت إلى  مصر، التيفي الخصوص  حفز حركة الموارد المالية الواردة، وفي تشرين إلى  بذل الجھود سعيا
ً منلعراقي في المائة. واستعاد االقتصاد ا 53ضت من قيمة عملتھا الوطنية بنسبة الثاني/نوفمبر، خفّ   نوعا

 شھداالستقرار مع تحّسن الوضع األمني في بعض أنحاء البلد. ويقّدر أن اقتصاد الجمھورية العربية السورية 
رار الحرب. وسجلت فلسطين معدالت من النمو مرتفعة نسبياً، ولكن نصيب الفرد ممزيداً من االنكماش مع است

لنزاع بتأثرھما باي االقتصاد في األردن ولبنان ضعيفاً، . وبق2006من الدخل ظل دون مستويات ما قبل عام 
تراجع قطاع السياحة ساھم االحتالل في فلسطين. وبالعراق وو الجمھورية العربية السوريةكل من  المسلح في

  ضعف الطلب المحلي.بالبلدين من كل في 

يتقلّص . ومن المتوقع أن 2017في المائة في عام  2.5ويتوّقع أن يبلغ متوسط النمو في مجموعة البلدان   -18
، مع انتعاش النشاط االقتصادي في دمشق وحلب. غير 2017في الجمھورية العربية السورية في عام  االنكماش

ال تزال تثقل االقتصاد السوري. ومن المتوقع أن يتحّسن  عوامل أن الحرب والعقوبات وتدھور القطاع الزراعي
على مسار ثابت من التوسع االقتصادي مصر ويتوقع أن تحافظ ي مع تحّسن الوضع األمني. االقتصاد العراق

وسيبقى النمو  ،2017احتياطي العمالت األجنبية في الربع األول من عام تحسين رأس المال األجنبي وباجتذاب 
ف لتعزيز إعادة إعمار لكنه غير كا في فلسطين، في األردن ولبنان ضعيفاً. وتشير التقديرات إلى نمّو معتدل

أن يبلغ  2017في عام . ومن المتوقع 2006قطاع غزة وإعادة نصيب الفرد من الدخل إلى مستويات ما قبل عام 
في المائة في  3.6في المائة في العراق، و 3.6في المائة في األردن، و 2.4معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

في المائة في مصر. ويتوقع أن ينكمش اقتصاد الجمھورية العربية  2.7في المائة في لبنان، و 1.9فلسطين، و
  في المائة.   5السورية بنسبة

  المغرب بلدان  -دال

في المائة في  2.4إلى  2015في المائة في عام  0.9ارتفع متوسط النمو االقتصادي في بلدان المغرب من   -19
 بتقديرات ليبيا، حيث تقّيد أعمال العنف وعدم االستقرار السياسي إلى حد كبير ھذا الرقم يتأثر. و2016عام 

رغم الركود في  2016. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن االقتصاد الليبي حقق نمواً في عام األنشطة االقتصادية
غير  توسع معتدل في القطاعأدى ، 2016بسرعة بحلول عام تقلصت قاعدة االقتصاد الليبي ألن قطاع النفط. و

تونس شديد إعادة االقتصاد إلى مسار النمو. وضربت موجات جفاف إلى النفطي، لوحظ في أواخر العام، 
والجزائر والمغرب، فأدت إلى انكماش في الزراعة في ھذه البلدان. أما القطاعات األخرى فشھدت نمواً ثابتاً. 

، ما يدل على في العام السابقد ركود ، وال سيما في تونس، بع2016وتسارع نمو المعروض النقدي في عام 
  انتعاش في القطاعات غير الزراعية، ومنھا السياحة.

. واالقتصاد الليبي على مسار 2017في المائة في عام  4.2ويتوقع أن تحقق مجموعة البلدان نمواً بنسبة   -20
الشتوية بشائر خير على االنتعاش، مع تحّسن جھود إعادة اإلعمار وصادرات النفط الخام. وتحمل األمطار 

ً بفضل  ً ثابتا الزراعة في تونس والجزائر والمغرب. ويتوّقع أن تحقق القطاعات األخرى في ھذه البلدان توسعا
ً في الجزائر والمغرب. واألساسية االنتعاش المتوقع في أسعار السلع في . ويتوّقع أن يبقى الطلب المحلي ثابتا

 2.5، يتوقع أن يكون معّدل النمو 2017الصعبة الطلب المحلي. وفي عام  ستكبح حالة ميزان المدفوعاتتونس، 
  في المائة في المغرب. 3.8في المائة في ليبيا، و 12.8وفي المائة في الجزائر،  2.8في المائة في تونس، و
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  نمواً  العربية البلدان أقل  -ھاء

يعزى . و2016في المائة في عام  0.8المتوسط  شھدت أقل البلدان العربية نمواً انكماشاً اقتصادياً بلغ في  -21
يرادات اإل، وفقدان المستمرالمسلح  الذي زاد تفاقمه النزاعاستمرار االنكماش في اليمن إلى حد كبير إلى ھذا الرقم 

صادرات النفط والغاز الطبيعي، والدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي. وفي السودان، تدھورت حالة ميزان من 
موريتانيا نمواً  حققتو في العام السابق. رغم الجھود المبذولة لتنويع صادرات البلد، بعد تحّسن كبير المدفوعات

ً في الزراعة ومصائد األسماك وغيرھا من القطاعات غير المعدنية،  الطلب المحلي. وظّل النمو د تزايب مدعوما
وبفضل  وتدفقات المعونة الخارجية.المحلي  وزيادة الطلب العمرانيوسع مستقراً في جزر القمر، مع استمرار الت

أنشطة الموانئ العاملة بكامل طاقتھا في جيبوتي، شھد البلد نمواً مرتفعاً نسبياً. وبقي النمو في الصومال مطرداً 
  لد في مرحلة إعادة إعمار.بالنسبة إلى بولكنه بطيء 

 0.5في أقل البلدان العربية نمواً بمتوسط  الحقيقي ، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي2017وفي عام   -22
في المائة. وفي اليمن، حيث ال يلوح في األفق أي تحّسن في الوضع األمني ومع تضرر الزراعة بشدة جراء 
القتال، من غير المرجح أن يستأنف البلد تصدير النفط والغاز وسيستمر االقتصاد في االنكماش. وستعوق 

بي نمو الطلب المحلي في السودان، رغم التطور في قطاعي النفط والتعدين. وقد تستفيد صعوبات الصرف األجن
، يتوّقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي 2017موريتانيا من ارتفاع متوّقع في أسعار الحديد الخام. وفي عام 

في المائة  2.5ئة في السودان، وفي الما 3.7في المائة في جيبوتي، و 6.8في المائة في جزر القمر، و 3.5اإلجمالي 
  في المائة. 7.5في المائة في موريتانيا. ويتوقع أن يشھد اليمن انكماشاً بنسبة  4.9في الصومال، و

  التضخم ومعدالت األسعار  -واو

في المائة  6.1تضخم أسعار االستھالك في المنطقة العربية بلغ السنوي لمتوسط التشير التقديرات إلى أن   -23
). وال تزال الضغوط التضخمية ضعيفة في بلدان 2(الجدول  2015في المائة في عام  5.1 ، مقابل2016في عام 

. ومستويات األسعار 2016مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت أسعار األغذية في النصف الثاني من عام 
تشمل كلفة الخدمات المحلية والنقل ھي بكل بلد، والكلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي تحددھا عوامل خاصة 

. األساسية ضعف اليورو وتدني أسعار السلعانكماشاً بفعل  األردن وفلسطين ولبنانشھد كل من والمرافق العامة. و
وفي األردن ولبنان، انخفضت مستويات األسعار الكلية للسنة الثانية على التوالي. ونجح العراق في احتواء 

النقص في  عنم عدم اليقين في العرض في أنحاء من البلد بسبب استمرار النزاع المسلح. ونتج الضغوط رغ
والزيادة السريعة في المعروض  ة العامةاالحتياطي األجنبي، وانخفاض قيمة العمالت الوطنية، وتزايد عجز المالي

ليبيا ومصر واليمن. وأدى ضعف النقدي، ارتفاع حاد في التضخم في الجمھورية العربية السورية والسودان و
المحصول في تونس والجزائر والمغرب إلى تضخم معتدل ناجم عن ارتفاع أسعار األغذية. ونجحت جزر القمر 

الدولية في مستويات منخفضة األساسية  وجيبوتي وموريتانيا في احتواء الضغوط التضخمية مع بقاء أسعار السلع
  .2016طوال عام 

في المائة في  6وتشير التقديرات إلى أن معدل تضخم أسعار االستھالك في المنطقة سيبلغ في المتوسط   -24
ويتوقع أن تعود فترتفع على نحو معتدل، ما قد انخفاضاً حاداً الدولية األساسية  أسعار السلعسّجلت . و2017عام 
بسرعة في الجمھورية العربية السورية إلى تضخم كبير في األردن ولبنان. وسيستمر ارتفاع األسعار  ؤديي

. ويتوقع أن تشھد في ھذه البلدان على الصرف األجنبينظراً إلى القيود الشديدة مصر واليمن و والسودان وليبيا
 ً ً بلدان مجلس التعاون الخليجي انتعاشا رغم ضغوط تضخمية معتدلة. ومن المحتمل أن يسھم اعتماد  اقتصاديا

. ومن المتوقع 2018و 2017في زيادة التضخم في عامي  2018لموحدة المتوقع في عام ضريبة القيمة المضافة ا
أسرع بعض الشيء في تونس والجزائر وموريتانيا في  وتيرةب ،وسببه ارتفاع أسعار األغذية ،أن يستمر التضخم

  .2017عام 
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  الصرف أسعار  -زاي

واصلت بلدان مجلس التعاون الخليجي واألردن وجيبوتي والعراق ولبنان ربط عمالتھا بالدوالر في عام   -25
اليورو الذي ، بموازاة . وال تزال عمالت تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ضعيفة مقابل الدوالر2016

العمالت، مقابل الدوالر. وأجبرت مصر تتناقص قيمته. واستقر سعر صرف الدينار الكويتي، المرتبط بسلة من 
م لقيمة الجنيه المصري بعد االنخفاض المفاجئ في سعر الصرف السائد في على التخلي عن تخفيضھا المنظّ 

مواءمة ل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قررت مصر تعويم الجنيه 2016السوق الموازية في الربع الثالث من عام 
جنيه  8.58السوق الموازية. ونتيجة لذلك، انخفض الجنيه المصري من سعر الصرف الرسمي مع سعره في 

وازية في مالسوق ال سعرللدوالر الواحد. واتسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي و 19.06للدوالر الواحد إلى 
حافظ البلدان . ويتوّقع أن ت2015في عام  ما انخفضت قيمته كثيراً السودان وليبيا. وتمّكن اليمن من تثبيت اللایر بعد

. ويتوقّع تخفيض قيمة العملة، بدرجات 2017التي تربط عملتھا بالدوالر على نظامھا للصرف األجنبي في عام 
في من المرجح متفاوتة، في الجمھورية العربية السورية وتونس والسودان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن. و

  .لكل منھاف الرسمية مع األسواق الموازية أسعار الصرأن توائم السودان وليبيا واليمن، حالة 

  والعمل االجتماعية الديناميات  -حاء

كل من ، وسببه الرئيسي النزاعات في 2016استمر النزوح الجماعي للسكان في المنطقة العربية في عام   -26
النزوح  اھذيمثل فلسطينية. وال الرض األالجمھورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن واستمرار احتالل 

ً التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة. يعوق بل مشكلة إنسانية ھائلة فحسب،   5.15إلى  انضملقد وأيضا
لين لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى مليون الجئ فلسطيني مسجّ 

لالجئين من الجمھورية العربية السورية والعراق والسودان والصومال. ووفقاً لمفوضية (األونروا) ماليين من ا
ً من النزاع الجمھورية العربية السورية وحدھا غادر ، 7األمم المتحدة لشؤون الالجئين مليون الجئ.  5.3ھربا

من السودان  638,000ومليون من الصومال  1.1من الالجئين  خرج، كان قد 2016وحتى حزيران/يونيو 
ً بق 2016من العراق. وفي عام  279,000و ً مرتفعا  6.5في الجمھورية العربية السورية (ي عدد النازحين داخليا

مليون). ومن بين  2.1مليون)، واليمن ( 4.3مليون)، والعراق ( 1.1مليون)، والصومال ( 3.2مليون)، والسودان (
ولبنان وموريتانيا أكبر أعداد من الالجئين. والوضع خطير  األردن وجيبوتيكل من  البلدان العربية استضاف

  .20178مليون يمني حتى آذار/مارس  17جداً في اليمن حيث بلغ عدد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

، بلغت 2016في المنطقة العربية. ووفقاً ألحدث البيانات المتاحة لعام مرتفعة البطالة  مستويات وال تزال  -27
في  10.5؛ و10في المائة (الربع األخير) في تونس 15.5؛ و9في المائة (الربع األخير) في األردن 15.8البطالة 

                                             

7 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Mid-Year Trends – 2016 (Geneva, 
2016). www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/58aa8f247/mid-year-trends-june-2016.html.                                                             

8 Food Security Cluster, Yemen IPC Alert, No. 7 (March 2017). http://fscluster.org/yemen/document/yemen-
ipc-alert-issue-7-march-2017.                                                                                                                                                                                                   

 http://web.dos.gov.jo/%D8%A7%)، 2017كانون الثاني/يناير  26ان، دائرة اإلحصاءات العامة، (عمّ األردن،  9
D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-15-8-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84% 
D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8 

%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7/?lang=ar.  

  ).2017آذار/مارس  http://www.ins.tn/ar/themes/emploi )10تونس، إحصائيات تونس، التشغيل،  10
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في المائة (الربع الثالث)  9.6؛ و12في المائة (الربع األخير) في مصر 12.4؛ و11المائة (الربع الثالث) في الجزائر
في المائة للمواطنين (الربع الثالث) في  12.1؛ و14ي فلسطينفي المائة (الربع األخير) ف 25.7؛ و13في المغرب

عام  طوالوازدادت البطالة كثيراً في األردن وفلسطين، وال سيما في قطاع غزة  .15المملكة العربية السعودية
وتشير أدلة من  نقطة مئوية في السنة حتى الربع األخير في األردن وقطاع غزة. 2.2بمعدل  وارتفعت ،2016

ً نظراً إلى أن فرص العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي  الواقع إلى أن الحالة في لبنان ساءت أيضا
كانت تجذب العديد من أصحاب المھارات اللبنانيين، صارت أكثر ندرة. كما أن المنافسة من الالجئين السوريين 

ت الوضع داخل لبنان. ولم يسّجل أي تحسن في التفاوت بين على العمل الذي ال يتطلب أي مھارات قد فاقم
الجنسين في معدالت البطالة في المنطقة. وواصل معدل بطالة اإلناث في فلسطين ازدياده السريع، ليصل إلى 

، 2016. وفي عام 2010في المائة في عام  8.26، بعد أن كان 201616في المائة في الربع األخير من عام  43.9
في المائة في الجزائر؛  20في المائة في تونس؛ و 23.1في المائة في األردن؛ و 24.8بطالة اإلناث  بلغ معدل

في المائة بين المواطنات في المملكة العربية  34.5في المائة في المغرب؛ و 11في المائة في مصر؛ و 25.3و
  السعودية.

، حلت المنطقة العربية في المرتبة األخيرة من 201617ووفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام   -28
بعض التقدم. ففي االنتخابات البرلمانية األردنية في  أنجزتحيث تحقيق المساواة بين الجنسين. ومع ذلك فقد 

من أصل  20عضو إلى  150من أصل  18، ازداد عدد النساء المنتخبات في البرلمان من 2016أيلول/سبتمبر 
مان ، ازداد عدد النساء في المجالس البلدية في عُ 2016نتخابات في كانون األول/ديسمبر . ونتيجة لالعضو 130
. وفي تونس، أقر 2016في انتخابات عام بمقعدھا البرلمان في الكويت الوحيدة في مرأة احتفظت ال. و7إلى  4من 

ومن المتوقع أن يتحّسن  ،2016البرلمان قانوناً حول المساواة بين الجنسين في المجالس المحلية في حزيران/يونيو 
  .2017تمثيل المرأة في المجالس المحلية كثيراً في االنتخابات المقرر إجراؤھا في عام 

غير  .) لمنظمة العمل الدولية189(رقم  2011لعام  ولم يصدق أي بلد عربي على اتفاقية العمال المنزليين  -29
أن بعض البلدان، وال سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، واصلت الحوار مع البلدان المرسلة للعمال المھاجرين 
من خالل حوار أبو ظبي بين بلدان آسيا المرسلة والمستقبلة للعمال واتخذت تدابير لتأمين الحماية القانونية للعمال 

أدنى ألجور العمال المنزليين. وفي  اً المنزليين. وقد أقرت قطر تشريعات في ھذا اإلطار وحددت الكويت حد
جديدة للعمال المنزليين نقل كفالة رب العمل في ظروف معينة. وفي  تنظيماتالمملكة العربية السعودية، تتيح 

                                             

11  Algeria, Office National des Statistiques, “Activité, emploi et chômage en septembre 2016”. 
www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0916.pdf.                                                                                                                                                                          

   )./http://www.capmas.gov.egمصر، الموقع اإللكتروني للجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري ( 12

 )2016رباط، ال( 2016المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، وضعية سوق الشغل خالل الفصل الثالث من سنة  13
www.hcp.ma/La-Situation-du-marche-du-travail-au-troisieme-trimestre-de-l-annee-2016_a1824.html.  

، ديسمبر/ولاألكانون  –األول/أكتوبر دولة فلسطين، الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، دورة (تشرين  14
-http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2-2017-lb )،2016 فبراير/(شباط 2016) الربع الرابع 2016

ar.pdf.  

 https://www.stats.gov.sa/ar/820المملكة العربية السعودية، الھيئة العامة لإلحصاء، مسح القوى العاملة: معدل البطالة،   15

  .)2017آذار/مارس  10(
  .دولة فلسطين، الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة 16

17  World Economic Forum, The Global Gender Gap Report (Geneva, November 2016). 
www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf.                                                                                     
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لتعاقدية للعمال المنزليين. وقد عقد حوار أبو ظبي الحماية ا الحالياإلمارات العربية المتحدة، يؤمن قانون العمل 
   .2016اجتماعاً لكبار المسؤولين في أيار/مايو 

 ً   التطورات على مستوى السياسة العامة  -رابعا

تعبئة موارد مالية من الخارج والداخل إذا ما أرادت تلبية التطلعات أن تعمل على لبلدان العربية ينبغي ل  -30
ال تزال صعبة. فالموارد العامة المالية أوضاع التنمية المستدامة. غير أن األوضاع النقدية و ضمنھا أھدافتالتي ت

والتراجع في الصادرات الصناعية. وتضاءل  األساسية المالية المتاحة تقلصت بفعل انخفاض عائدات تصدير السلع
 غراسيةوالعقارات. ودفعت التوترات الج االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة وقد وّجه بمعظمه إلى قطاع الطاقة

  بالحكومات في المنطقة إلى زيادة اإلنفاق على األمن.

وشھدت المنطقة العربية تشدداً في السياسة النقدية وارتفاعاً في تكاليف التمويل، بموازاة ارتفاع أسعار   -31
المصارف المركزية في بلدان مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة في كانون  رفعت. والدوالر األمريكيفائدة 

 ، تمشياً مع المستويات العالية لالحتياطي االتحادي في الواليات المتحدة2017وآذار/مارس  2016األول/ديسمبر 
ً لتثبيط نمو االئتمان المحلي. ومثالً، األمريكية، إنما  دية في المملكة العربية السلطة النق لم تجربحرص تفاديا

في المائة، ورفعت من معدل سعر الفائدة على الودائع  2عند  فأبقتهعلى سعر فائدة اإلقراض أي تغيير السعودية 
ً مع ارتفاع معدل االحتياطي االتحادي. ورفع البنك المركزي المصري مجموعة أسعار الفائدة بثالث  اتتمشيا

بھدف تثبيت العملة واحتواء التضخم السريع. وفي األردن، رفع البنك  2016نقاط مئوية في تشرين الثاني/نوفمبر 
في محاولة لتثبيت األسعار  2017نقطة مئوية في شباط/فبراير  0.5بمعدل  الرسمية المركزي من أسعار الفائدة

عامة ياسة مالية الذي تمّكن مؤخراً من اتباع سفي المنطقة العربية المتزايدة بسرعة. وكان المغرب البلد الوحيد 
. ويتوّقع أن تشدد البلدان العربية 2016من سعر الفائدة في آذار/مارس  فيه وخّفض البنك المركزي ،توسعية

الواليات المتحدة  أسعار الفائدة فيالمتوقعة في ات بموازاة الزياد 2018و 2017السياسات النقدية في عامي 
  األمريكية. 

ة مجلس التعاون الخليجي من تدھور وضع المالي بلدان التي اتخذتھا حكوماتوخّففت اإلجراءات الفورية   -32
من تنويع مصادر اإليرادات عن طريق التوّجه إلى أسواق رأس المال الدولية إلصدار ھذه البلدان . وتمّكنت العامة

يمة المضافة. ظم ضريبية جديدة، تشمل توحيد ضريبة القسندات سيادية، وإلغاء اإلعانات على مراحل ووضع نُ 
، اتفق وزراء المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ھذه الضريبة. ومن 2016وفي حزيران/يونيو 

. ويھدف قرار تطبيق معدل موحد إلى الحد األساسيةلسلع لوبمعاملة خاصة في المائة،  5المتوقع أن يكون معدلھا 
االتحاد الجمركي لبلدان بدء العمل بون الخليجي، التي ازدھرت منذ من األثر على التجارة بين بلدان مجلس التعا

. ومع أن الحكومات في مجموعات البلدان األخرى تواصل بذل الجھود 2015المجلس في كانون الثاني/يناير 
  لتصحيح أوضاع المالية العامة، تتزايد الديون في ظل ضعف قواعد اإليرادات. 

 ً   اآلفاق  -خامسا

ستواجه التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية  ولكنّ يتوّقع أن يحقق االقتصاد العالمي تحسناً،   -33
في المنطقة تداعيات على الصعيد غراسية . ومن المرجح أن يكون لالضطرابات الج2017في عام الصعوبات 

ن والمناطق األخرى، ما قد يسھم في تفاقم مشاكل الدولي تؤثر على العالقات االقتصادية للبلدان العربية مع البلدا
. وتواصل البلدان غير جاثمة في المنطقةمخاطر الالمنطقة من حركة الجئين ونازحين داخلياً وبطالة. وال تزال 

المصدرة للنفط، وال سيما تونس والسودان ومصر، التشدد في ميزان المدفوعات. وال تزال النزاعات وحاالت 
 تضعف تداعياتھاالسياسي تضعف اقتصادات الجمھورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن وعدم االستقرار 

آفاق االنتعاش االقتصادي في األردن ولبنان. ومع ذلك، ينبغي للبلدان العربية أن تضاعف جھود تصحيح أوضاع 
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المستدامة. ولن يكون نمو الناتج المحلي المالية العامة بغية زيادة الموارد المالية الالزمة لتحقيق أھداف التنمية 
كافياً لتأمين الموارد الالزمة لتمويل  ،2017في المائة في عام  2.5المتوقع أن يبلغ في المنطقة  ،اإلجمالي الحقيقي

على في المنطقة بزيادة التعاون اإلقليمي استخدام الموارد المالية والبشرية والطبيعية يمكن السياسات اإلنمائية. و
  فضل وجه.أ

  


