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خبرٖخ اهٌشرٌٖ 5 :بٖر 3122

 ... 3122ؼبى دبشى هوخؽبًّ اهؽبهيً
تلوى :جًّ هٖتشنٕ
ؼبى  ُّ 3122ؼبى دبشى فً يشٌرث خؽبفً االكخصبد اهؽبهيً ّجِّد اهخؽبًّ اهدّهً تضأً اهشٌبشبح ـ ّدبشى أٌطب
تبهٌشتج هدّر اهصٌدّق فً يؽبهجج ُذًٌ اهخددًٌٌ اهرئٌشًٌٌ.
فيؼ االٌدشبر اهجبرٔ هخداؽٖبح أزيج  ،3112-3112ؽلة اهجِّد غٖر اهيشتّكج اهخٕ تُذِهح فٕ ؽبى  3121هخددٖد
اهياليخ اهؾبيج هوؾبهى اهجدٖد فٕ يردوج يب تؾد األزيجٖ ،أخٕ ؽبى  3122هٖنًّ اهؾبى اهذٔ خٌفذ فَٖ خعع يب تؾد األزيج
ّخخظؼ هالخختبر ّاهخلٖٖىّ .إذا ارخؤٔ أٌِب ٌبجدج ،فوً ٌتبهغ دًٖ ٌلّل إً اهؽبهى شٌضِد ٌيّذجب جدٌدا هودّنيج
االكخصبدٌج ّاهيبهٌج اهؽبهيٌج .أيب إذا هى خٌجخ ،فيً اهيرجخ أً ٖخشتة اهشؾّر تبهفشل فٕ خلّٖط اهذلج ّإظبفج خددٖبح
جدٖدث هلبئيج اهخددٖبح اهجشبى اهخٕ ٖخؾًٖ اهخضدٔ هِب.
 3121ـ ؼبى اإلٌجبزاح
اهّاكؼ أً اهؽبى اهيبطً نبً دبفال تبإلٌجبزاح اهنتٌرث .فلد دلق اهٌيّ االكخضبدٔ خؾبفٖب ّاظدب ؽوٓ يشخّْ اهؾبهى،
دٖد ٖلدر يؾدهَ اهشٌّٔ فٕ اهؾبى اهيبظٕ تدّاهٕ  ،%6ضؾّدا يً يخّشع  %4,7فٕ اهؾلد اهيبظٕ ـ ّإً نبً
اهخّشؼ االكخضبدٔ ال ٖزال غٖر يخشبٍّ ّغٖر نبيلّ .تدأح جِّد إصالح اهلظبغ اهيبهً خؤخً ذيبرُب اهيرجّث .فخى
االخفبق ؽوٓ إضالدبح نتٖرث فٕ اهيؤششبح اهيبهٖج اهدّهٖجّ ،يٌِب ضٌدّق اهٌلد اهدّهّٕ .تدأح اهؽيوٌج اهخً ٌطظوػ
تِب كبدث يجيّؼج اهؽضرًٌ هالكخصبداح اهيخلديج ّاألشّاق اهصبؼدث خخخذ ظبتؽب ذبتخب ّكبتال هالشخيرار .هنٌَ يً
اهيالدغ فٕ ٌفس اهّكح ؽدى االٌخِبء يً يؾبهجج أٔ يً اهخددٖبح اهخيشج اهنترْ اهخٕ أّظدخِب يٌذ ؽبى ـ ُّٕ
ظيبً اهخؾبفٕ االكخضبدّٔ ،ديبٖج اهفلراء يً خأذٖر األزيجّ ،إضالح اهلعبػ اهيبهّٕ ،إؽبدث ُٖنوج اهيؤششبح اهيبهٖج
اهدّهٖج ّإضالدِبّ ،إؽبدث خلٖٖى اهرنبئز اهٌغرٖج اهخٕ خلّى ؽوِٖب اهشٖبشبح االكخضبدٖج ّاهيبهٖج اهشبئدثّ .كد عِرح
تبإلطبفج إهى ذهم خددٌبح جدٌدث شّف خخظوة اُخيبيب ؼبجال.
ففً ٌٌبٌر اهيبطً ،نبٌح اٍفبق اهؽبهيٌج أكل يدؼبث هوخفبؤل ُّّ ،يب ٌصدق تبهيذل ؼوى يضِد اهٌّىّ .يؼ ذهم ،فئً
اهٌجبح فٕ يؾبهجج اهخددٖبح اهرئٖشٖج شّف ٖخعوة يً االكخضبداح اهنترْ تذل جِّد نتٖرث ؽوٓ يشخّْ اهشٖبشبح ـ
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يؼ يراؽبث اهخٌشٖق اهيختبدلّ .خجدر اإلشبرث إهٓ أً اهضٌدّق كد ؽُِِد إهَٖ تدّر نتٖر فٕ يّاجِج اهخددٖبح اهرئٖشٖج
اهيذنّرث .غٖر أً خوتٖج ُذٍ االدخٖبجبح اهجدٖدث شّف ٖخعوة يً اهضٌدّق خٌفٖذ اتخنبراح يِيج ،ؽوٓ غرار اهيعوّة
يً االكخضبداح اهنترْ ّضٌبػ اهشٖبشبحّ .يؼ ذهم فئً آفبق اهيشخلتل اهّاؽدث اهخٕ ختشر تئدراز أُى األُداف
اهيخّخبث ُّٕ ،اهٌيّ اهؾبهيٕ اهلّٔ ّاهيخّازً ؽوٓ أشبس كبتل هالشخيرار ،خيذل دبفزا كّٖب هتذل يب ٖوزى يً جِّد فٕ
ُذا اهخضّص.
إذً يب ُّ اهيشِد اهراًُ ٌّدً فٕ يعوؼ ؽبى 3122؟
آفبق االكخصبد اهؽبهيً
خؾختر آفبق االكخضبد ّاؽدث ؽوٓ ّجَ اإلجيبل فٕ ؽبى ّ .3122هنً ،نيب كبل زيٖوٕ أّهٖفَٖٖ تالٌشبر فٕ يلبتوج أُجرٖح
يؾَ يؤخراٌُ ،رجَّخ أً ٌنًّ اهشبئد ُذا اهؽبى ،ؼوى غرار ؼبى ٌ ُّ ،3121يظ اهٌيّ اهشرٌػ اهذي خيٌزح تَ
االكخصبداح اهصبؼدث ،يلخرٌب تٌيّ طيً ددّد االخجبٍ اهؽبى فً االكخصبداح اهيخلديج ،تبهرغى يً ُّايص اهظبكج
اهنتٌرث اهفبئطج هدٌِب.
ّتبهرغى يً أً ٌيّ اهعوة اهيدوٕ ازداد شرؽج فٕ يؾغى االكخضبداح اهضبؽدث ،فال خزال فّائظِب اهخجبرٖج اإلجيبهٖج
نتٖرثّ .فٕ ٌفس اهّكحٖ ،خظؼ اهخؾبفٕ فٕ االكخضبداح اهيخلديج هلّٖد اهتعبهج اهيرخفؾجّ ،اهيٖزاٌٖبح اهؾيّيٖج اهخٕ
ألشَرّ ،زٖبداح اهدخل اهخٕ ختبعأ يؾدهِبّ ،اهلعبػ اهيبهٕ اهذٔ هى ٖترأ خيبيب دخٓ اًٗ يً آذبر
ظَؾفح فٕ كعبػ ا ُ
األزيجّ .اهّاكؼ أً نٌدا فلع يً تًٖ اكخضبداح يجيّؽج اهشتؾج ُٕ اهخٕ اشخعبؽح اهّضّل تبهٌبخج فٕ اهرتؼ اهذبهد
يً ؽبى  3121إهٓ يشخّْ اهذرّث اهذٔ شجوَ كتل ّكّػ األزيجٌّ .خٖجج هذهم ـ ّيؼ افخراط يّاضوج اهشٖبشبح
اهدبهٖج ـ ال ٌُخّكػ خدلٌق خلدى يويّس فً اهدد يً اخخالالح اهدشبتبح اهجبرٌج اهنتٌرث اهخً ال خزال خلّض اهذلج فً
إينبٌٌج اشخيرار اهخّشػ.
ّال خزال ٌُبم ؽدث ادخيبالح شوتٖج خخٖى ؽوٓ آفبق اهيشخلتل ،أّرد فٖيب ٖوٕ ذالد يٌِب:


خجدُّد االطظراتبح فٕ أشّاق اهدًّٖ اهشٖبدٖج ٖينً أً ٌٖخلل إهٓ االكخضبد اهؾٌٖٕ ّاهيٌبعق اهيخخوفجُّٖ .الدَغ



اهفشل فٕ خخفٖط اهتظبهج اهيرخفؽج ـ يضدّتب تيخبعر اهخعّراح اهشوتٖج فٕ أشّاق اهيشبنً فٕ ؽدث

أً يشبؽر اهيشخذيرًٖ يخلوتج فٕ أّرّتب ؽوٓ ّجَ اهخضّص.

اكخضبداح يخلديج ـ ٌينً أً ٌطؽف ذلج اهيشخِونًٌ ،ييب ٖؤذر ؽوٓ يؾدل إٌفبق اهيشخِونًٖ ّٖظؾف آفبق

اهٌيّ اهؾبهيٕ.
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اهٌيّ تيؾدل أؽوٓ يً االخجبٍ اهؾبىّ ،خضبؽد أشؾبر األضّلّ ،خشبرػ يؾدل اهخظخى فٕ ؽدث اكخضبداح
ضبؽدث تدأ ٖذٖر اهيخبّف يً ادخيبل دخّل االكخصبد فً ٌّتج يً اهٌضبظ اهيديّىّ ،نذهم يً ادخيبل غِّر

يشنالح فٕ اهخؾبيل يؼ خٌبيٕ اهخدفلبح اهرأشيبهٖج اهداخوجّ ،خزاٖد كّث اهؾيالح.

ّتؾتبرث أخرْ ،تبهرغى يً االرخداد اإلٖجبتٕ اهذٔ شجوَ اهٌيّ اهؾبهيٕ ؽوٓ ّجَ اهؾيّى ،فشّف ٌدخبر األير إهى
خدّالح نتٌرث هطيبً اهخّصل إهى األُداف اهيخّخبث ًُّ ،اهٌيّ اهلّي ّاهيخّازً ؼوى أشبس كبتل هالشخيرار.
ّغٌٕ ؽً اهتٖبً أٖظب أً خؾزٖز اهخؾبًّ اهؾبهيٕ فٕ يجبل اهشٖبشبح االكخضبدٖج ّاهيبهٖج ٖشبُى تدّر دّٖٔ فٕ ُذا
اهضدد ّ .تفظل اهجِّد اهخٕ خيح يؤخرا هخّظٖخ دّر اهضٌدّق ؽوٓ ّجَ اهدكج ،شّف خّهٓ أُيٖج أنتر هلدرث
اهضٌدّق ؽوٓ اهّفبء تيشؤّهٖبخَ اهجدٖدث ّاهيّشؾج.
خّذٌق اهخؽبًّ
ٌشأح اهؾيوٖج اهخٕ ٖظعوؼ تِب كبدث يجيّؽج اهؾشرًٖ فٕ أّاخر ؽبى  3112يً يٌعوق اإلدرام هظرّرث اهخدرم ٌدّ
خؾبًّ ؽبهيٕ أنذر فؾبهٖج تشأً اهشٖبشبح االكخضبدٖج ّاهيبهٖجّ .خيخط نل يؤخير يً يؤخيراح اهليج اهخيشج اهخٕ
ؽلدُب اهلبدث ؽً اخفبق هخّشٖؼ ّخؾيٖق اٗهٖج اهيشخخديج هخدلٖق ُذا اهخؾبًّّ .هى خنً كيج شّل األخٖرث اشخذٌبء يً
اهلبؽدث .ففٕ أؽلبة األزيج يتبشرث ،شبُى اهخدرم اهيٌشق ؽوٓ يشخّْ اهشٖبشبح فٕ اهدد يً اهِتّع االكخضبدٔ ّفٕ
خِٖئج اهغرّف اهيٌبشتج هخدلٖق اهخؾبفّٕ .فٕ ٌفس اهّكح ،نبً يً اهعتٖؾٕ أً خخشبتَ تشنل ؽبى نل اهشٖبشبح اهؾالجٖج
اهيّضّفج هالكخضبداح اهيخخوفج.
هنً يردوج اهخؽبفً اهراٌُج خزٌد يً اهخؽلٌداح اهخً خٌظّي ؼوٌِب اهؽيوٌج اهخؽبٌٌّجّ ،إً نبٌح خؤدي فً اهيلبتل إهى
إنشبتِب يزٌدا يً األُيٌج أٌطب .فلد خفخح يعبهة اهخجبٌس تًٖ اهشٖبشبح فٕ ُذٍ اهيردوج اهذبٌٖج اهالدلج هألزيج ،دٖد
أضتدح اهدبجج اهيخضّرث هوؾيل اهٌشٖع ّاهيخزايً أكل ددث ييب نبٌح ؽوَٖ يً كتلّ .إظبفج إهٓ ذهم ،فيؼ اخخالف
أداء االكخضبداح اهيخلديج ّاهضبؽدث ،أضتخ خدلٖق اهخجبٌس ٖخعوة ّضفبح يخخوفج هوشٖبشبح.
ّكد اشخشرفح اهلراراح اهخٕ ضدرح ؽً كبدث اهيجيّؽج فٕ كيج شّل األخٖرث أً ٌُبم دبجج هخؾزٖز دّافز اهخؾبًّ
تشأً اهشٖبشبح ـ فظال ؽوٓ اهدبجج إهٓ خؾدٖل ترايج اهشٖبشبح نٕ خخالءى يؼ اهغرّف اهيخخوفج فٕ اكخضبداح
اهيجيّؽجّ .خيح اهيضبدكج ؽوٓ ؽيوٖج اهخلٖٖى اهيختبدل (أّ اخخضبرا ؽيوٖج " )"MAPتّضفِب يتبدرث يشخيرث خشخرشد
تيجيّؽج يخفق ؽوِٖب يً "اهخّجِٖبح اإلرشبدٖج" ،يؼ اهٌغر إهٓ نل اكخضبد ؽوٓ ددث ؽٌد خلٖٖى اهخلدى ٌدّ األُداف
األشبشٖج اهيخيذوج فٕ اهٌيّ اهؾبهيٕ اهلّٔ ّاهيخّازً ّاهلبتل هالشخيرارّ ،اشخؾراط يب خدلق فٕ كيج اهلبدث اهيلتوج.
ّٖخظيً إؽالً اهلبدث فٕ شّل كبئيج يفضوج ـ ّإً نبٌح ال خولٓ اُخيبيب نبفٖب ؽوٓ ٌعبق ّاشؼ ـ خظى خؾدٖالح
اهشٖبشج اهيلخردج هنل اكخضبد يً اكخضبداح يجيّؽج اهؾشرًٖ فٕ إعبر ؽيوٖج اهخلٖٖى اهيختبدل.
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ّتعتٖؾج اهدبل ،خّجد خددٖبح نتٖرث أيبى ُذٍ اهؾيوٖج اهيتخنرث .فوٌشح ٌُبم شبتلج خخظبتق خيبيب يػ ُذٍ اهؽيوٌج
اهظيّدج اهخً أٌضأخِب يجيّؼج اهؽضرًٌ هوخلٌٌى اهيختبدلّ .نيب أّظخ اهضٌدّق فٕ ّذبئلَ اهخدوٖوٖج اهيؾٌٖج تؾيوٖج
اهخلٖٖى اهيختبدل ّاهخٕ ٌُشرح ؽلة اٌخِبء كيخٕ خّرٌّخّ ّشّلٖ ،خيذل اهدافؼ األشبشٕ ّراء ؽيوٖج اهخلٖٖى اهيختبدل فٕ
ّجّد إدرام يشخرم ـ ؽززخَ األزيج ـ هيب ٖديوَ اهيٌِج اهخؾبٌّٕ اهيٌشق فٕ ضٌؼ اهشٖبشبح االكخضبدٖج ّاهيبهٖج يً
أيل ّاؽد ٖتشر تخدلٖق ٌخبئج ُبئوج هنل األعراف اهيؾٌٖجّ .فٕ ُذٍ اهدبهجٖ ،تدّ اهدبفز ّاظدب هتذل اهجِّد تبشخخداى
يٌِج خؾبٌّٕ يٌشق.
ّختؽد ُذٍ اهرؤٌج ؼوى اهخفبؤل تئينبٌٌج ٌجبح ؼيوٌج اهخلٌٌى اهيختبدلّ .هنً أُى األيّر غٖر اهيؤندث فٕ ُذا
اهخضّص ُّ يب إذا نبً نل أؽظبء اهيجيّؽج شٖوخزيًّ تِذا اهيٌِجّ .رغى أً اهخلٖٖى اهيختبدل ُّ ؽيوٖج خلّدُب
يجيّؽج اهؾشرًٖ ،فلد عوة اهلبدث دؽيب إهٓ اهضٌدّق خلدٖى دؽى نتٖر تشأٌِب .فؾوٓ شتٖل اهيذبل ،عوة كبدث اهيجيّؽج
إهٓ اهضٌدّق "إجراء خلٖٖى فٕ إعبر ؽيوٖج اهخلٖٖى اهيختبدل ٖخؾوق تيدْ اهخلدى اهيدرز ٌدّ إرشبء االشخيرارٖج اهخبرجٖج
ّاالخشبق تًٖ شٖبشبح اهيبهٖج اهؾبيج ّاهشٖبشبح اهٌلدٖج ّشٖبشبح اهلعبػ اهيبهٕ ّاهشٖبشبح اهِٖنوٖج ّشٖبشبح شؾر
اهضرف ّغٖرُب يً اهشٖبشبح"ّ .تشنل أؽىُٖ ،الدغ أً يب غِر يؤخرا يً خددٖبح جدٖدث ّيب خدلق يً إضالدبح
فٕ اهضٌدّق أدْ إهٓ خؾزٖز دّر اهضٌدّق ّيشؤّهٖبخَ ،يؼ زٖبدث األُيٖج اهخٕ خؾوق ؽوٓ إضدار اهضٌدّق خدوٖالح
خخيٖز تأؽوٓ يشخّٖبح اهجّدث اهفٌٖج
ٌِطج اهركبتج
ّيً ُذا اهيٌعوق ٌُٖخغر أً ٖنًّ ؽبى  3122ؽبيب هإلٌجبزاح اهتبرزث فٕ ركبتج اهضٌدّق ؽوٓ االكخضبدّ .شّف
ٖجرٔ اهضٌدّق ُذا اهؾبى يراجؾج اهركبتج اهيلررث نل ذالد شٌّاح ،ييب ٖخٖخ هوتوداً األؽظبء فرضج هخلٖٖى اهخلدى اهذٔ
خدلق فٕ ُذا اهيجبلّ ،نذهم خددٖد األّهّٖبح هوذالد شٌّاح اهلبديجّ .فٕ ُذا اهضدد ،تدأ اهضٌدّق ديج خلٖٖيبح
االشخلرار اهيبهٕ تشنل أفظل فٕ اهيراجؾبح اه ُلعْرٖج االؽخٖبدٖجّ .ؽوٓ ّجَ اهخضّص ،شّف ٖتدأ ؽوٓ اهفّر خعتٖق
ترايج خلٖٖى اهلعبػ اهيبهٕ ـ اهخٕ ٖظعوؼ تِب اهضٌدّق تبالشخرام يؼ اهتٌم اهدّهٕ ـ تضفج إهزايٖج ؽوٓ نبفج اهتوداً
األؽظبء ذاح اهلعبؽبح اهيبهٖج اهيؤذرث ؽوٓ اهٌغبى اهيبهّٕ .شٖنًّ دؽى اهضٌدّق هؾيوٖج اهخلٖٖى اهيختبدل اهخٕ أٌشأخِب
يجيّؽج اهؾشرًٖ خنوٖفب دبفال تبهخددٖبح ّهنٌَ كد ٖؾّد تٌفؼ غٖر يشتّق نيب شٖشبؽد فٕ خؾيٖق اهدّار تشأً اهركبتج
يؼ أؽظبء اهضٌدّق.
ّٖؾيل اهضٌدّق تبهفؾل ؽوٓ إٌشبء ؽدث أدّاح خجرٖتٖج جدٖدث هوخدوٖالح يخؾددث األعراف ،تيب فٕ ذهم خلبرٖر اهخداؽٖبح
اهيؾٌٖج تخّشؼ خأذٖر اهشٖبشبح اهيختؾج فٕ "االكخضبداح ذاح األُيٖج اهٌغبيٖج" ّاهخلبرٖر اه ُلعْرٖج اهيلبرٌج تشأً اهلظبٖب
اهيشخرنجّ .يً اهيلرر إجراء أّل خلٖٖى هوخداؽٖبح خالل اهؾبى اهلبدى.
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ّؼوى شتٌل اهخددٌد ،شّف ٌؽد اهصٌدّق خلبرٌر ؼً خيشج اكخصبداح ذاح أُيٌج ٌعبيٌج ـ ًُ اهصًٌ ّيٌظلج
اهٌّرّ ّاهٌبتبً ّاهييونج اهيخددث ّاهّالٌبح اهيخددثّ .خخظيً ُذٍ اهخلبرٖر خلٖٖيب هخأذٖر اهشٖبشبح اهيختؾج فٕ ُذٍ
االكخضبداح اهخيشج ؽوٓ تلٖج توداً اهؾبهى ،يؼ اشخنشبف اهرّاتع االكخضبدٖج ّاهيبهٖج اهلّٖج اهخٕ ٌٖخلل يً خالهِب ُذا
اهخأذٖر.
ّفٕ ٌفس اهّكح ،خى يؤخرا خؾزٖز أدّاح اهضٌدّق اهيشخخديج فٕ اهّكبٖج يً األزيبحّ ،ذهم ؽً عرٖق إضالدبح فٕ
خشِٖل خع االئخيبً اهيرً اهلبئى هدْ اهضٌدّق ّإٌشبء خع االئخيبً اهّكبئٕ اهجدٖدّٖ .جرٔ يزٖد يً اهؾيل دبهٖب هتدد
إينبٌٖج خدلٖق يزٖد يً اهخلدى فٖيب ٖخؾوق تلدراح اهضٌدّق ؽوٓ اهّكبٖج يً األزيبحّ .فٕ ٌفس اهّكح ،شّف ّٖاضل
اهضٌدّق تٌفس اهدأة ؽيوَ اهيِى تشأً إضالح اهلعبػ اهيبهٕ ،تيب فٕ ذهم اهؾيل اهذٔ ٖخى تبهخؾبًّ يؼ يجوس
االشخلرار اهيبهٕ.
ّأخخخى ددٖذٕ يؤندا رؤٖخٕ اهخٕ افخخدح تِب :إً ؽبى  3122شٖنًّ ؽبيب دبشيب فٕ يشٖرث خؾبفٕ االكخضبد اهؾبهيٕ
ّجِّد اهخؾبًّ تشأً اهشٖبشبح ّدّر اهضٌدّق فٕ يؾبهجج ُذًٖ اهخددًٖٖ اهرئٖشًّٖٖ .رغى خّافر يترراح كٌّج
هوخفبؤل اهدذر ،فئً ٌُبم خددٌبح جشٌيج كبديج .هلد تدأ اهؽبى اهجدٌد ّدبً اهّكح هتدء اهؽيل.

جًّ هٖتشنٕ ُّ اهٌبئة األّل هيدٖر ؽبى اهضٌدّقّ .كتل خّهَٖ ُذا اهيٌضة نبً ٌبئتب هرئٖس
تٌم جَٖ تٕ يّرجبً هالشخذيبر ،نيب ؽيل فٕ فخرث أشتق نتٖرا هوختراء االكخضبدًٖٖ فٕ ٌفس
اهتٌم ّنتٖرا هوختراء االكخضبدًٖٖ ّيدٖرا هوتدّد فٕ تٌم خشٖس يبٌِبخًّ .كد أيظٓ ؽشر
شٌّاح فٕ اهضٌدّق خالل اهشتؾٌٖبح ّاهذيبٌٌٖبح شبؽد فِٖب ؽوٓ إدارث إجراءاح ركبتج اهضٌدّق
ؽوٓ أشؾبر اهضرف ّخدوٖل اهخعّراح فٕ األشّاق اهرأشيبهٖج اهدّهٖج.
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