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، إذ 2015في المائة في  2.5عند  1معدل النمو في البلدان النامیة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیار ماست أحدث التطورات:
  إن تسارع وتیرة النشاط في معظم البلدان المستوردة للنفط عوَّض عن تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط.

وفي أغلب  وفي معظم البلدان المستوردة للنفط، ساعد تراجع أسعار النفط على دعم الطلب وأتاح للحكومات خفض دعم الوقود.
. 2014صدِّرة للنفط، انخفض اإلنتاج واالستثمار في القطاع النفطي مع التراجع الحاد ألسعار النفط منذ منتصف عام البلدان المُ 

  وتعرَّض االقتصاد اللیبي كذلك للمزید من الضغوط من جراء الصراع المستمر.

یود على طة العمل الشاملة المشتركة" لفرض قومن التطوُّرات المحوریة التي شهدتها المنطقة التوقیع في یولیو/تموز على اتفاق "خ
وقد أطلق تجدُّد التفاؤل بشأن اآلثار المحتملة على االقتصاد اإلیراني قدرا كبیرا من  البرنامج النووي لجمهوریة إیران اإلسالمیة.

  االهتمام بین المستثمرین الدولیین.

. فأعداد الناس الذین غادروا بالدهم بسبب الصراع لم 2015عام  وفي الوقت نفسه، لیس هناك ما ُینِبئ بانحسار أثار الصراع في
 یسبق لها مثیل.

، إذ 2016في المائة في  5.1من المتوقع أن یزداد معدل النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا إلى  اآلفاق المستقبلیة:
 اإلسالمیة سیتیح لها القیام بدور أكبر في أسواق الطاقةإن تعلیق أو رفع العقوبات االقتصادیة المفروضة على جمهوریة إیران 

إذا شهدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بأن الحكومة اإلیرانیة أوفت بالتزاماتها  2016وقد یبدأ رفع العقوبات في أوائل عام  العالمیة.
ل  بموجب هذا االتفاق.   .2015في المائة في  1.9 بالمقارنة مع في المائة 5.8ومن المتوقع أن ینمو االقتصاد اإلیراني بقوة لُیسجِّ

في المائة في السنة المالیة التي تنتهي في یونیو/حزیران  3.8وتشیر التوقعات إلى أن جمهوریة مصر العربیة ستشهد نموا معتدال بنسبة 
  .2015في المائة في السنة المالیة التي انتهت في یونیو/حزیران  4.2بالمقارنة مع  2016

في المائة في السنة التي  0.5من مستوى ُیقدَّر أنه بلغ  2016في المائة في  3.1ن المتوقع أن ینتعش النمو في العراق إلى وم
 وستساعد تخفیضات اإلنفاق على تقلیص عجز المیزانیة العامة. انتهت لتوها وذلك بفضل تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة.

 .(داعش)تنظیم الدولة اإلسالمیة  ما ُیسمى تقلص اآلثار االقتصادیة الناتجة عن ظهوروتستند التنبؤات إلى افتراض 

لكنه ال یشمل بلدان مجلس التعاون  والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا،ُیغطِّي التقریر البلدان منخفضة الدخل   1
 كما أن الجمهوریة العربیة السوریة والجمهوریة الیمنیة مستبعدتان من تنبؤات النمو اإلقلیمي بسبب نقص البیانات. الخلیجي.
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ن یحستالفشل في تتعرض المنطقة لمخاطر شدیدة نتیجة الحتمال تصاعد الصراعات، واستمرار تراجع أسعار النفط، و  المخاطر:
ر اضطرابات اجتماعیة. النشاط االقتصادي في بضررا بالغا  الصراعات المستمرةالحقت وقد  الظروف المعیشیة، األمر الذي قد یفجِّ

العراق ولیبیا وسوریا والجمهوریة الیمنیة من جراء الخسائر في األرواح، ورحیل العمال المهرة، وتدمیر البنیة التحتیة، واعاقة حركة 
 التجارة.

ثقة لى عالمخاطر األمنیة وغموض األوضاع السیاسیة  بسبب تأثیر تحدیات أیضا وتواجه البلدان التي ال تعاني من الصراعات
. ولبنان بال رئیس منذ 2015فقد شهدت مصر حكومتین في النصف الثاني من عام  المستهلكین ومؤسسات األعمال والمستثمرین.

ضوب ن سیؤديوفي مصر،  وأضرت بقطاع السیاحة. 2015. واستهدفت هجمات إرهابیة السیاح في مصر وتونس في 2014عام 
 العمالت األجنبیة.في نقص ال زیادةو  إلى إضعاف النمو التدفقات من العملة الصعبة من قطاع السیاحة اآلخذ في االنكماش

فمعدالت  وقد ساءت أوضاع سوق العمل في المنطقة بالمقارنة بالمناطق النامیة األخرى ولم تتحسن منذ انتفاضات الربیع العربي.
في الجزائر ومصر والمغرب وتونس، وقد تسهم في االضطرابات  2010أعلى من مستویاتها في عام البطالة، على سبیل المثال، 

  االجتماعیة.
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 ملخص تنبؤات الشرق األوسط وشمال أفریقیا   
     توقعات تقدیر       (التغیُّر السنوي بالنسبة المئویة ما لم یذكر خالف ذلك)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
             )2010إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق (الدوالر األمریكي 

 3.8 4.0 3.9 2.8 3.8 2.8 الجزائر
 7.0 7.1 7.0 6.5 6.0 5.0 جیبوتي

 4.8 4.6 4.1 4.0 3.2 2.2 جمھوریة مصر العربیة
 4.8 4.4 3.8 4.2 2.2 2.1 على أساس السنة المالیة     

 6.0 6.7 5.8 1.9 4.3 1.9- اإلسالمیةجمھوریة إیران 
 6.5 7.1 3.1 0.5 0.5- 4.2 العراق
 4.0 3.8 3.5 2.5 3.1 2.8 األردن
 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 3.0 لبنان
 8.4 27.6 35.7 5.2- 24.0- 13.7- لیبیا

 4.0 4.0 2.7 4.7 2.4 4.7 المغرب
 4.5 3.3 2.5 0.5 2.7 2.9 تونس

 3.7 3.7 3.9 2.9 0.4- 2.2 الضفة الغربیة وقطاع غزة

 
 البنك الدولي المصدر:

إن التوقعات ولذلك، ف تنبؤات البنك الدولي یجري تحدیثها باستمرار على أساس المعلومات الجدیدة والظروف (العالمیة) المتغیرة.
اق البلدان ال األساسیة آلفالمعروضة هنا قد تختلف عن تلك التي تتضمنها وثائق أخرى للبنك الدولي، حتى إن كانت التقییمات 

 تختلف اختالفا كبیرا في أي فترة زمنیة معینة.
 

 


