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هذا  في ساهمت التي العوامل ومن .المائة في 0.5 معدله وبلغ 5102 عام 1أفريقيا وشمال األوسط بالشرق النامية البلدان في النمو انتعش :المستجدات أحدث

ن الماضي العام نتعاشالا  هذا أن غير .النفط نتاجإ تعافي وكذلك ،(والمغرب مصر) والصادرات التحويلية والصناعات ،(وتونس مصر) الثقة مستويات تحسُّ

 معدالت وخفض النمو، لحفز المطلوبة الهيكلية اإلصالحات أن كما .المنطقة إمكانيات تتيحه مما كثيراً  أقل   اإلنتاج يزال وال هشاً، زال ما المتواضع االنتعاش
م تحق ق أنه ومع .متعثرة تزال وال تتحقق لم الفقر وطأة وتخفيف البطالة،  بلداناً  فإن مصر، في االستقرار وزيادة تونس في السياسي النتقالا طريق على تقدُّ

 من المائة في 51 بنحو يُقد ر ما على األمنية المخاطر وتُؤثِّر االستقرار، لغياب رئيسيا مصدرا األمنية التحديات وتعد .التوترات بها تعصف تزال ال أخرى

 (.وتونس مصر) أخرى المائة في 51 على السياسي االنتقال عملية وتُؤثِّر ،(واليمن وسوريا وليبيا بنانول واألردن العراق) المنطقة في المحلي الناتج إجمالي
 مجلس بلدان من كبيرة رسمية مساندة على تحصل التي البلدان في حتى ضعيفة الجارية والمعامالت العامة المالية موازين تزال وال

 .الدخل المرتفعة الخليجي التعاون
 

 وتشير .والثالث الثاني الربعين في انتعاش أعقبه الضعيف األول الربع أن إذ يبدو، فيما االقتصادي النشاط يتعافى للنفط، المستوردة النامية نالبلدا وفي

 الخصوص وجه ىعل مصر واستفادتلكنه يتسم بالهشاشة والتباين.  ،5102 عام المائة في 5.2 عند مستقراً  المتوسط في كان النمو معدل أن إلى التقديرات

عام  مننصف الثاني ال في النفط ألسعار الحاد الهبوط ولكن .االستثمار لبرامج الخليجي التعاون مجلس من الكبيرة المالية والمساندة االستقرار استعادة من

 حيث واليمن، ليبيا في السيما ة،العام المالية ألوضاع حاد تدهور إلى ذلك وأد ى .المنطقة في للنفط الُمصدِّرة النامية بالبلدان أضر 5102
  .وعائداته النفط إلنتاج التراجع من مزيد في الداخلية الصراعات تسب بت

 
ض ولم ،5102 عام المنطقة إلى األموال لرؤوس اإلجمالية التدفقات وتيرة وتباطأت  الضعيفة التدفقات إال المصرفية القروض في الحادة الزيادة تُعوِّ

 من السندات إصدار لكن   الدولية، السندات أسواق من أموال جمع( وتونس والمغرب ولبنان األردن) بلدان أربعة واستطاعت .واألسهم تالسندا في لالستثمار

 النقد لصندوق نشط برنامج من مباشرة غير استفادةً  المغرب واستفاد الدولي، للتعاون الياباني والبنك األمريكية الحكومة تضمنه أن تطل ب وتونس األردن

 تشوبها التي االقتصادية والبيئة الجيوسياسية المخاطر بسبب الدولية المال رأس أسواق إلى الوصول على القدرة إلى المنطقة بلدان من الكثير ويفتقر .الدولي

 انتفاضات قبل عليه كانت عما كثيرا تقل المباشر األجنبي االستثمار صافي تدفقات زالت ما اإلجمال، وجه وعلى .اليقين عدم من حالة
 .العربي الربيع

  
 إنتاج انتعاش بفضل 5102 عام المائة في 5.2 إلىتدريجيا  يرتفع ثم ،5102 عام المائة في 5.2 إلى المنطقة في النمو ُمعد ل ينتعش أن المتوقع من :التوقعات

 منذ باطراد تتعافى وتونس لبنان أقل، وبدرجة واألردن، مصر أن يبدوو .للنفط المستوردة البلدان في الطفيف والتعافي للنفط المصدرة البلدان في النفط

 المنطقة في أخرى بلدان على سلبياً  تأثيراً  تُؤثِّر األمنية والمخاطر التحديات زالت وما .اليقين عدم وحالة التقلُّبات تعاظم شهدت بفترة مرورها
  .واليمن وليبيا العراق مثل

 
ا. 5102 عام المائة في 5.0 إلى ليرتفع ،5102 عام المائة في 0.1 إلى النمو معدل يتعافى أن المتوقع من ،للنفط رةالُمصدِّ  النامية البلدان وفي  البلدان أم 

ن تُنبِئ فيها المستقبل آفاق فإن ،للنفط المستوردة  عام المائة في 5.2 إلى النمو ينتعش أن المتوقع ومن .االستثمارات زيادة بفضل للنمو تدريجي بتحسُّ
  .5102 عام المائة في 2.0 إلى يرتفع ثم ،5102

 
 سوريا، في العنف تصاعدداخل المنطقة. وقد ي معظمها في هيو النمو، هبوط باحتمال تتعلق كبيرة لمخاطر عرضة المنطقة في المستقبل آفاق إن :المخاطر

 الديون آجال مد مخاطر وتتزايد .النمو على سلبيا تأثيرا يؤثر قد ذلك فإن ،(والعراق واألردن لبنان السيما) أخرى بلدان إلى المباشرة غير آثاره وامتدت

-5100 األعوام خالل المحلي الناتج إجمالي من المائة في 11 إلى 25 من للنفط المستوردة البلدان في العام الدين مستويات زادت وقد .جدولتها وإعادة

لها يُمِكن ال حدود من تقترب وربما. 5102  نحو أيضا الخارجية المخاطر ميزان ويميل .اإلنفاق من متزايدة حصة تُؤلِّف الدين خدمة أعباء تكاليف ألن تحمُّ

 المغتربين وتحويالت السياحة وحركة الصادرات تقليص إلى يؤدي قد اليورو منطقة في المتوقع من األضعف فاالنتعاش .الركود
 ال تدهور إلىفاض أسعار النفط بدرجة أكثر حدة أو أطول أمدا من المتوقع انخ يُفِضي وقد أفريقيا، شمال في المال رأس وتدفقات
 .للنفط الُمصدِّرة للبلدان العامة والمالية الجارية المعامالت موازين في به يُستهان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
وسط التي كان متوسط نصيب الفرد بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض والمت 31تشتمل البلدان النامية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على  1 

 ، ويستثني من ذلك بلدان مجلس التعاون الخليجي المرتفعة الدخل.2232دوالرا عام  32221من إجمالي الدخل القومي فيها يقل عن 
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موجز التوقعات بشأن الشرق األوسط وشمال أفريقيا       

(النسبة المئوية للتغير السنوي ما لم يذكر خالف ذلك)

المصدر: البنك الدولي

يتم تحديث توقعات البنك الدولي استنادا إلى معلومات جديدة.

أ. معدالت النمو على مدى فترات زمنية محددة هي متوسط مركب.


