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 أبرز النقاط من الفصل األول: 
 اآلفاق العالمية 

 النقاط الرئيسية 

لقد تسبب الغزو الروسي ألوكرانيا في كارثة إنسانية، وتباطؤ اقتصادي شديد على المستوى اإلقليمي، وتداعيات سلبية  •
الجائحة، مثل اختناقات سالسل اإلمداد كبيرة على الصعيد العالمي زادت من وطأة الضغوط القائمة من قبل بسبب  

 وتصاعد معدل التضخم.
% في عام 5.7في ظل هذا السياق الحافل بالصعاب والتحديات، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد من     •

 . 2024  - 2023% في الفترة من  3و  2022% في عام  2.9إلى   2021
ضغوطاً تضخمية أكثر حدة ووتيرة أسرع لتشديد السياسة النقدية بشكل تمثل آثار الحرب في أوكرانيا، التي تتضمن     •

 نقطة مئوية لهذا العام.  1.2يفوق ما كان مفترضاً في السابق، سبباً رئيسياً لتخفيض توقعات النمو بنسبة 
، ال يُتوقع حصول أي انتعاش  2022على الرغم من الصدمة السلبية التي ضربت النشاط االقتصادي العالمي في عام     •

 %. 3جوهري في العام القادم، مع توقع ارتفاع النمو العالمي بدرجة طفيفة إلى  
السياسية، وطول فترة  -التوترات الجغرافيةتواجه اآلفاق المستقبلية مخاطر حدوث تطورات سلبية كبيرة، منها ازدياد حدة   •

تكلفة   زيادة  عن  الناجمة  المالية  الضغوط  نطاق  واتساع  العشرين،  القرن  بسبعينيات  يذكرنا  الذي  التضخمي  الركود 
 االقتراض، وتفاقم انعدام األمن الغذائي.

ة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا  ثمة حاجة ماسة وسريعة للجهود العالمية لتخفيف حدة المعاناة اإلنسانية المتصاعد   •
 ونقص المواد الغذائية في أنحاء العالم.

ثمة حاجة أيضاً للتعاون الدولي لوضع نهاية دائمة للجائحة، ال سيما في تأمين اللقاحات في أشد البلدان فقراً، وتعزيز     •
 ة منخفضة الكربون.أمن الطاقة في العالم من خالل تسريع وتيرة التحول نحو استخدام مصادر الطاق

يمكن التصدي لالرتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء وتشديد األوضاع المالية جزئياً من خالل إجراءات وقائية     •
لضمان استقاللية البنوك المركزية وتوجيه المساعدات اإلغاثية لألسر األكثر احتياجاً واألولى بالرعاية، إذ إن فرض  

 الطاقة سيكون على األرجح مكلفاً وغير فعال. ضوابط على أسعار الغذاء و 
سيتطلب عكس مسار األضرار التي تسببت بها الجائحة والحرب الدائرة في أوكرانيا تنفيذ تدابير من شأنها منع التفتت     •

العاملة من خالل  األيدي  في  المشاركة  الرقمية، وتشجيع  التعليم والتكنولوجيات  في  التجارة، واالستثمار  في شبكات 
 ياسات سوق العمل النشطة. س

لم يتسبب الغزو الروسي ألوكرانيا في كارثة إنسانية فحسب، بل تسبب كذلك في  النشاط االقتصادي العالمي: تعثر التعافي.  
تباطؤ اقتصادي شديد على المستوى اإلقليمي، وتداعيات سلبية كبيرة على الصعيد العالمي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعاني  

من الركود االقتصادي العالمي. كما ُيتوقع أن   عامًا بعد تعاٍف أولي  80االقتصاد العالمي من أكبر تباطؤ له خالل أكثر من  
، في الوقت الذي تتسبب فيه الحرب الدائرة في 2022% في عام  2.9إلى    2021% في عام  5.7يتباطأ النمو العالمي من  

  أوكرانيا في اضطراب النشاط االقتصادي والتجارة على المدى القريب، ويتم فيه سحب الدعم المتاح من خالل السياسات في
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ألغلب االقتصادات )الشكل ب(. وعلى   2022خضم ارتفاع معدل التضخم )الشكل أ(. ومن ثم، تم تخفيض توقعات النمو لعام  
، ال ُيتوقع حصول أي انتعاش جوهري في  2022الرغم من الصدمة السلبية التي ضربت النشاط االقتصادي العالمي في عام  

، مع توقع استمرار األوضاع المعاكسة،  2023% في عام  3لعالمي بدرجة طفيفة إلى  العام القادم: فمن المتوقع أن يرتفع النمو ا
ال سيما ارتفاع أسعار السلع األولية واستمرار تشديد السياسة النقدية. عالوة على ذلك، ُيتوقع أن يستمر ارتفاع الخسائر التراكمية  

الجائحة على مدار فترة التوقع، ال سيما فيما بين اقتصادات   للنشاط االقتصادي العالمي مقارنة باالتجاه الذي كان سائدًا قبل
 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للسلع األولية. 

من المتوقع أن ينخفض النمو  اآلفاق المستقبلية القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: تباطؤ اقتصادي كبير.    
 2021% في عام  6.6، حيث تباطأ من  2022ة واالقتصادات النامية إلى النصف تقريبًا في عام  في اقتصادات األسواق الصاعد

. ويعكس التباطؤ جزئيًا التداعيات  2019  -  2011% الذي ساد خالل الفترة من  4.8%، أي أقل من المتوسط البالغ  3.4إلى  
االقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، واضطراب  السلبية للغزو الروسي ألوكرانيا، التي سينجم عنها هبوط كبير للنشاط  

حركة التجارة، وتقلب أسعار السلع األولية، وارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج، وتزايد ضعف الثقة. ومن شأن هذه التداعيات أن 
المالية، وسحب الدعم    تزيد من شدة األوضاع المعاكسة للنمو القائمة من قبل مثل تصاعد الضغوط التضخمية، وتشديد األوضاع

المتاح من خالل السياسات، فضاًل عن تراجع الطلب الخارجي. وينطبق تباطؤ النمو في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 
% في 2.3إلى    2021% في عام  5.4النامية أيضًا على معدل نمو نصيب الفرد من الدخل، الذي من المتوقع أن يتراجع من  

بنحو    2022فض نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية في عام  . وسينخ2022عام  
% أقل من اتجاهه الذي كان سائدًا قبل الجائحة، حيث يشهد العديد من البلدان توقف التقدم المحرز نحو تحقيق مستويات  5

 االقتصادات المتقدمة )الشكل ج(.

زادت الحرب الدائرة في أوكرانيا من احتمال حدوث مخاطر ية: الميل نحو التطورات المعاكسة.  المخاطر على اآلفاق المستقبل
الجغرافية لالضطرابات  ويمكن  بينها.  فيما  منها  الكثير  يتشابك  االحتمال،  بعيدة  النشاط -سلبية  استقرار  تزعزع  أن  السياسية 

تفتت شبكات التجارة واالستثمار والشبكات المالية على   االقتصادي العالمي بشكل أكبر، وأن تتسبب على المدى األطول في
، المخاوف 1973مستوى العالم. كما يثير ارتفاع أسعار الطاقة خالل العامين الماضيين، الذي ُيعد األكبر منذ أزمة النفط عام  

القرن العشرين )الشكل د(.    من أن االقتصاد العالمي في طريقه لدخول فترة من الركود التضخمي المشابه لما حدث في سبعينيات
ويمكن لضغوط األسعار المتصاعدة أن تتطلب تشديد السياسة النقدية أكثر مما هو متوقع حاليًا، مما سيؤدي إلى اتساع نطاق 
الضغوط المالية. كما يمكن أن تتفاقم مشكلة نقص المواد الغذائية، لتتسبب في إشعال فتيل التوترات االجتماعية، في الوقت الذي  

( مما سيتسبب بدوره في اضطراب النشاط االقتصادي. 19-يمكن أن تظهر متحورات جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا )كوفيد 
ويمكن لتزامن حدوث العديد من مخاطر التطورات المعاكسة هذه أن يؤدي إلى تراجع النشاط االقتصادي العالمي بشكل أكثر 

 )الشكل هـ(.   2023وإلى النصف في عام    2022حدة في عام  

يتسبب الغزو  تحديات سياسات االقتصاد الكلي: تشديد األوضاع المالية وأعباء الديون التي ال يمكن االستمرار في تحملها.    
الروسي ألوكرانيا وتصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عنه في تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية في العديد من االقتصادات 
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ات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. ويواجه العديد من البنوك المركزية في اقتصادات األسواق الصاعدة  المتقدمة واقتصاد 
واالقتصادات النامية تحديات تتمثل في التصدي الرتفاع التضخم في وقت ال تزال فيه دورة التعافي من الجائحة هشة وغير 

ن التي ال تتسم فيها توقعات التضخم بدرجة جيدة من الثبات، وتقل مصداقية مكتملة، وتصبح هذه المهمة أكثر صعوبة في البلدا
سياستها النقدية. وفي الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية في االقتصادات المتقدمة بتخفيض الطابع التيسيري للسياسات النقدية،  

ن التحديات على واضعي السياسات في اقتصادات يمكن لتقلبات تدفق رؤوس األموال وتخفيض قيمة العملة أن تضيف المزيد م
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وستكون قدرة هيئات المالية العامة في تلك االقتصادات على توفير الدعم محدودة للغاية 

د الحيز المتاح من خالل بسبب تزايد تشديد األوضاع المالية وارتفاع تكلفة االقتراض بشكل أكبر في خضم ارتفاع أعباء الدين ونفا
السياسات. فالدين كان باألساس على مسار ال يمكن االستمرار في تحمله بالنسبة للكثير من تلك االقتصادات قبل نشوب الحرب 
في أوكرانيا، ومن المحتمل أن تتآكل استدامة المالية العامة بشكل أكبر بسبب تزايد ضعف آفاق النمو وتصاعد تكلفة االقتراض  

 أكبر.بشكل  

التعليم والمشاركة في األيدي    التجاري، وتعزيز  النظام  الغذائي وتفتت  الهيكلية: التصدي النعدام األمن  أولويات السياسات 
من التحديات التي تواجه اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية على المدى األطول بسبب    لقد تفاقم العديدالعاملة.  

الدائرة في أوكرانيا. ومن ثم، فإن بناء القدرة على الصمود في وجه تقلبات أسعار الغذاء أمر حيوي، إذ تسببت الجائحة والحرب  
الحرب الدائرة في أوكرانيا في تفاقم انعدام األمن الغذائي في العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية )الشكل 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية التوقف قدر اإلمكان عن االستجابة  و(. وينبغي على واضعي السياسات في  
الرتفاع أسعار السلع األولية بزيادة عدد ضوابط األسعار الكبير باألساس، وعليهم بداًل من ذلك توسيع شبكات األمان االجتماعي، 

منخفضة الكربون. كما ينبغي عليهم أيضًا مجابهة مخاطر  وتنويع مصادر الغذاء، وتسريع التحول نحو استخدام مصادر الطاقة 
تكاليف التجارة التي بدأت باالرتفاع بسبب تفتت النظامين التجاري والمالي، بوسائل منها فرض تدابير لتحسين قدرة التجارة على 

اآلثار التي خلفتها الجائحة   الصمود، وتشجيع التنويع. وأخيرًا، على واضعي السياسات تسريع وتيرة حمالت التلقيح وعكس مسار
على آفاق النمو، وذلك بطرق منها تشجيع االستثمار في التعليم، وتعزيز المشاركة في األيدي العاملة من خالل سياسات سوق 

  العمل النشطة، ال سيما بالنسبة للنساء.
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 الشكل: آفاق النمو العالمي وتحديات السياسات  
ألوكرانيا إلى تسريع وتيرة توقعات تباطؤ النمو العالمي بشكل كبير. وقد تم تخفيض توقعات النمو ألغلب أدى الغزو الروسي  

االقتصادات خالل هذا العام، كما تباطأ التقدم الذي أحرزته اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية نحو تحقيق 
د من الدخل. وأدى االرتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة  مستويات االقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنصيب الفر 

ويمكن أن يزداد   مخاطر الدخول في فترة طويلة من الركود التضخمي الذي يذكرنا بما حدث في سبعينيات القرن العشرين.
دي لتفاقم انعدام األمن الغذائي، ضعف النمو العالمي بشكل كبير في حالة حدوث المخاطر السلبية الرئيسية. وحتى يتسنى التص

يمكن لواضعي السياسات في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تقديم مساندة موجَّهة بداًل من فرض ضوابط 
 مشوهة لألسعار، التي يطبقها بالفعل العديد من البلدان. 

 2022ب. تعديالت التنبؤات للنمو االقتصادي في عام  أ. النمو العالمي 

  
نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات األسواق   ج.

الصاعدة واالقتصادات النامية مقارنة بالمتوسط السائد  
 في االقتصادات المتقدمة

 د. أسعار الطاقة والغذاء

  
 و. انعدام األمن الغذائي    هـ. سيناريوهات النمو العالمي 
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األمن    معلومات  شبكة  األوروبي؛  لالتحاد  اإلحصائي  المكتب  بيانات  قاعدة  إيكونوميكس؛  كونسينسس  بلومبرغ؛  المصادر: 
( الغذائية  األزمات  لمكافحة  العالمية  والشبكة  أكسفورد 2022الغذائي  مؤسسة  الدولي؛  النقد  صندوق  أناليتيكس؛  هيفر  (؛ 

 إيكونوميكس؛ البنك الدولي. 
عدالت إجمالي النمو باستخدام األوزان الترجيحية إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط أسعار الدوالر  مالحظة: ُتحتسب م

 وأسعار الصرف بالسوق، ما لم يذكر خالف ذلك.   2019  -  2010األمريكي في الفترة من  
 أ. المنطقة المظللة تشير إلى التنبؤات.

وعدد يونيو/حزيران   2022بين عدد يناير/كانون الثاني    2022عات النمو لعام  ب. تعديالت التنبؤات هي التغير في تنبؤات وتوق  
 .اآلفاق االقتصادية العالميةمن تقرير    2022

ج. ُيحتسب النمو النسبي لنصيب الفرد من الدخل على أنه الفرق في نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي بين كل  
 اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، والمتوسط السائد في االقتصادات المتقدمة.مجموعة معنية من مجموعات  

شهرًا. وهذا بدوره يسهل   24د. يبين الشكل التغير بالنسبة المئوية في المؤشرات الشهرية ألسعار الطاقة والغذاء خالل فترة  
(. ونظرًا ألوجه القصور في البيانات،  2022)إبريل/ نيسان  مع أحدث البيانات    2020مقارنة أدنى مستوى في إبريل/نيسان  

 ، ُيقّدر باستخدام التغير في أسعار النفط.1979كان التغير في أسعار الطاقة، قبل عام  
ت نتائج السيناريوهات باستخدام النموذج االقتصادي العالمي لمؤسسة أكسفورد إيكونوميكس. واستخدمت السيناريوهات  هـ. أُعدِّّ

  (.linearly additiveاإلضافة الخطية )طريقة  
 الصادر عن شبكة معلومات األمن الغذائي. 2022و. البيانات مأخوذة من التقرير العالمي بشأن األزمات الغذائية لعام  
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TABLE 1.1 Real GDP
1

2019 2020 2021e 2022f 2023f 2024f 2022f 2023f

World 2.6 -3.3 5.7 2.9 3.0 3.0 -1.2 -0.2

Advanced economies 1.7 -4.6 5.1 2.6 2.2 1.9 -1.2 -0.1

United States 2.3 -3.4 5.7 2.5 2.4 2.0 -1.2 -0.2

Euro area 1.6 -6.4 5.4 2.5 1.9 1.9 -1.7 -0.2

Japan -0.2 -4.6 1.7 1.7 1.3 0.6 -1.2 0.1

Emerging market and developing economies 3.8 -1.6 6.6 3.4 4.2 4.4 -1.2 -0.2

East Asia and Pacific 5.8 1.2 7.2 4.4 5.2 5.1 -0.7 0.0

China 6.0 2.2 8.1 4.3 5.2 5.1 -0.8 -0.1

Indonesia 5.0 -2.1 3.7 5.1 5.3 5.3 -0.1 0.2

Thailand 2.2 -6.2 1.6 2.9 4.3 3.9 -1.0 0.0

Europe and Central Asia 2.7 -1.9 6.5 -2.9 1.5 3.3 -5.9 -1.4

Russian Federation 2.2 -2.7 4.7 -8.9 -2.0 2.2 -11.3 -3.8

Turkey 0.9 1.8 11.0 2.3 3.2 4.0 0.3 0.2

Poland 4.7 -2.2 5.9 3.9 3.6 3.7 -0.8 0.2

Latin America and the Caribbean 0.8 -6.4 6.7 2.5 1.9 2.4 -0.1 -0.8

Brazil 1.2 -3.9 4.6 1.5 0.8 2.0 0.1 -1.9

Mexico -0.2 -8.2 4.8 1.7 1.9 2.0 -1.3 -0.3

Argentina -2.0 -9.9 10.3 4.5 2.5 2.5 1.9 0.4

Middle East and North Africa 0.9 -3.7 3.4 5.3 3.6 3.2 0.9 0.2

Saudi Arabia 0.3 -4.1 3.2 7.0 3.8 3.0 2.1 1.5

Iran, Islamic Rep.
3 -6.8 3.4 4.1 3.7 2.7 2.3 1.3 0.5

Egypt, Arab Rep.
2 5.6 3.6 3.3 6.1 4.8 5.0 0.6 -0.7

South Asia 4.1 -4.5 7.6 6.8 5.8 6.5 -0.8 -0.2

India
3 3.7 -6.6 8.7 7.5 7.1 6.5 -1.2 0.3

Pakistan
2 3.1 -0.9 5.7 4.3 4.0 4.2 0.9 0.0

Bangladesh
2 7.9 3.4 6.9 6.4 6.7 6.9 0.0 -0.2

Sub-Saharan Africa 2.6 -2.0 4.2 3.7 3.8 4.0 0.1 0.0

Nigeria 2.2 -1.8 3.6 3.4 3.2 3.2 0.9 0.4

South Africa 0.1 -6.4 4.9 2.1 1.5 1.8 0.0 0.0

Angola -0.7 -5.2 0.7 3.1 3.3 3.2 0.0 0.5

Memorandum items:

Real GDP
1

High-income countries 1.7 -4.6 5.1 2.7 2.2 2.0 -1.1 -0.2

Middle-income countries 4.0 -1.3 6.8 3.3 4.2 4.5 -1.3 -0.3

Low-income countries 4.8 1.9 3.9 4.1 5.3 5.7 -0.8 -0.6

EMDEs excluding Russian Federation and Ukraine 3.9 -1.5 6.7 4.2 4.5 4.5 -0.5 0.0

EMDEs excluding China 2.5 -4.0 5.6 2.7 3.4 4.0 -1.5 -0.4

Commodity-exporting EMDEs 1.8 -3.8 4.8 1.2 2.6 3.2 -2.1 -0.5

Commodity-exporting EMDEs excluding Russian Federation and Ukraine 1.8 -4.0 4.8 3.7 3.3 3.4 0.3 -0.1

Commodity-importing EMDEs 4.9 -0.4 7.5 4.4 4.9 5.0 -0.8 -0.1

Commodity-importing EMDEs excluding China 3.2 -4.2 6.6 4.6 4.5 4.9 -0.7 -0.1

EM7 4.5 -0.5 7.3 3.3 4.3 4.7 -1.5 -0.4

World (PPP weights)
4 2.9 -3.0 6.0 3.1 3.4 3.5 -1.3 -0.2

World trade volume
5 1.4 -8.0 10.3 4.0 4.3 3.8 -1.8 -0.4

Commodity prices
6

Oil price -9.9 -33.9 66.5 42.0 -8.0 -13.0 35.0 3.8

Non-energy commodity price index -4.2 3.3 32.7 17.9 -8.1 -3.1 19.9 -4.1

Source : World Bank.

1. Headline aggregate growth rates are calculated using GDP weights at average 2010-19 prices and market exchange rates. The aggregate growth rates may differ from the previously 

published numbers that were calculated using GDP weights at average 2010 prices and market exchange rates. Data for Afghanistan and Lebanon are excluded.

2. GDP growth rates are on a fiscal year basis. Aggregates that include these countries are calculated using data compiled on a calendar year basis. Pakistan's growth rates are based on 

GDP at factor cost. The column labeled 2022 refers to FY2021/22.

3. GDP growth rates are on a fiscal year basis. Aggregates that include these countries are calculated using data compiled on a calendar year basis. The column labeled 2022 refers to 

FY2022/23.

4. World growth rates are calculated using average 2010-19 purchasing power parity (PPP) weights, which attribute a greater share of global GDP to emerging market and developing 

economies (EMDEs) than market exchange rates. 

5. World trade volume of goods and nonfactor services.

6. Oil price refers to the Brent crude oil benchmark. The non-energy index is the weighted average of 39 commodity prices (7 metals, 5 fertilizers, and 27 agricultural commodities). For 

additional details, please see https://www.worldbank.org/commodities.

Note : e = estimate; f = forecast. World Bank forecasts are frequently updated based on new information. Consequently, projections presented here may differ from those contained in other 

World Bank documents, even if basic assessments of countries’ prospects do not differ at any given date. For the definition of EMDEs, commodity exporters, and commodity importers, 

please refer to table 1.2. EM7 includes Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, the Russian Federation, and Turkey. The World Bank is currently not publishing economic output, income, or 

growth data for Turkmenistan and República Bolivariana de Venezuela owning to lack of reliable data of adequate quality. Turkmenistan and República Bolivariana de Venezuela are excluded 

from cross-country macroeconomic aggregates.

(Percent change from previous year)

Percentage point 

differences from January 

2022 projections


