اهٌؿعج اهيًغث هإلهلبء

ؿّدث إهٓ رّٖ ـ اهػرٖق إهٓ يشخلتل اكخظبدٔ كبتل هالشخيرار
نويج اهشٖدث نرٖشخًٖ الغبرد

يدٖر ؿبى ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ
ّاضٌػً اهـبظيج3123 ٌّّٖٖ 23 ،
كتبش اهعٖؼ .أفًؼ تؿًبغث تبهغج هّسّغٔ ٌُب اهّٖىّ .أّغ خّسَٖ اهفنؼ هيؼنؽ اهخٌيٖج اهًبهيٖج يوٓ ؼيبٖج ُػٍ
اهفًبهٖجّ .اهيؼنؽ ٖلّى تًيل ؼائى تبهفًل خضح اهلٖبغث اهلغٖؼث هوؿٖغث ٌبٌؿٕ تٖؼغؿّل .فنؼاٌ ،بٌؿٕ.
يمح يفؼًّ يبيب يٌػ ػُة كبغث اهًبهى ألّل يؼث ئهٓ ؼّٖ هنٕ ٖخًِغّا تخضلٖق ُغف ٌتٖل ُّ ضيبٖج اهنؼث األؼمٖج
هألسٖبل اهلبغيجّ .اًّٗ ،تًغ يمٕ يفؼًٖ يبيب ،ؿًٌّغ يً سغٖغ ئهٓ ؼّٖ ضخٓ ٌإنغ اهخؽايٌب تبهخٌيٖج اهلبتوج

هالشخيرار ـ فنرث أً ؿوٌٖب اهشـٕ سبُدًٖ هخضلٖق اهٌيّ االكخظبدّٔ ،ضيبٖج اهتٖئجّ ،اهخلدى االسخيبؿٕ فٕ ٌفس

اهّكح .فنؼث أً األُغاف االكخكبغٖج ّاهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهيعخوفج ٖينً ؼإٖخِب نسّاٌة يخيبٖؽث فٕ ؼإٖج يّضغث،
أسؽاء مؼّؼٖج فٕ نُلٍ يخؼاتن.

ّهنً اهيوخؽيًٖ تخًِغاح ؼّٖ هٖؿّا فٕ أفمل اههؼّف ،ؼغى أً هغِٖى أفمل اهٌّاٖب.
أؿخلد أٌٌب ٌّاسَ اهّٖى يذود يً األزيبح ـ فٌِبم أزيج اكخظبدٖج ّأزيج تٖئٖج ّأزيج اسخيبؿٖج يخزاٖدثّ .ال ٖؽال

االكخكبغ اهًبهيٕ ِٖخؽ خضح ّنؤث االمنؼاتبح ،يى اضخيبالح غٖؼ يإنغث هوٌيّ ّفؼق اهًيلّٖ .ؿخيؼ اؼخفبو غؼسج

ضؼاؼث اهنؼث األؼمٖج تّخٖؼث ؿؼًٖج ُّّ ،يب ٌٖنّٔ يوٓ يّاكة يسِّهج ّكغ خنًّ ّعٖيجٌُّ .بم اخؿبو يؿخيؼ فٕ
اهفسّث تًٖ األذؼٖبء ّاهفلؼاءّ ،ؽٖبغث يؿخيؼث فٕ فغث اهخّخؼاح.
ّتبهؼغى يً ختبًٖ ُػٍ اهخِغٖغاح اهيعخوفج ،فئً تـغِب ٖـزز اهتـع اٗخر فٕ ؿيوٖج خفبؿوٖج يخضبتنجّ .ال ٖينٌٌب
يًبهسج ّاضغ يٌِب تيًؽل يً اهخِغٖغاح األعؼْ .ئٌيب ٌٖتغٕ أً ٌٌفئ ضولج ئٖسبتٖج يخكوج ّأً ٌخسٌة اهغعّل فٕ

ضولج ؿوتٖج يفؼغج.
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ٌُّب أكّل ئً يوٌٖب اهتغء تبألؿؾ ـ أٔ تتؼٌبيز الؿخًبغث االؿخلؼاؼ ّاهٌيّ االكخكبغّٔ .يً ُػٍ اهلبيغثٖ ،ينً
اهخّكل ئهٓ ٌيّ أعمؼ ٌّيّ فبيل ـ ُّيب اهوتٌِبح اهخٕ ٖخفنل يٌِب يؿخلتوٌب االكخكبغٔ اهلبئى يوٓ اهًغاهج

ّاالؿخيؼاؼٖج.

ّاؿيضّا هٕ أً أخضغد يً ذالذج أيّؼ ُػا اهكتبش:
 خضغٖغ األؿؾ يوٓ اهّسَ اهكضٖص. -خضغٖغ األؿًبؼ اهكضٖضج هالكخكبغ األعمؼ

 خضلٖق اهٌيّ يوٓ اهّسَ اهكضٖص ـ تؤً ٖنًّ ٌيّا أنذؼ فيّال -2خضدٖد األشس ؿوٓ اهّسَ اهظضٖص
ٖسة أً خنًّ اهخٌيٖج اهلبتوج هالشخيرار ٌبتـج يً االشخلرار االكخظبدٔ اهنوٕ ّاهيبهٕ ُّّ ،يب ٖيِغ اهؿتٖل تغّؼٍ
هٌيّ كّٔ ّاكخكبغ يٌخزُّ .ػٍ ُٕ أّل عنّث أؿبؿٖج فٕ ؼضوج اهخٌيٖج.

ّتنتًٖج اهضبل ،خًُوَّق اًٗ أُيٖج نتٖؼث يوٓ ُػٍ اهعنّث .فلغ هووٌب نّال األؼتى ؿٌّاح اهيبمٖج غبؼكًٖ فٕ أؿّأ

أؽيج اكخكبغٖج يٌػ "اهنؿبغ اهنتٖؼ"ٌُّ .بم ضبهج يً يغى ٖلًٖ اهفغٖغ خضٖن تآفبق االكخكبغ اهًبهيٕ ،نيب أً يٌبنق
يغٖغث ال خؽال يضكّؼث فٕ فظ اهٌيّ اهيٌعفل ّاهتنبهج اهيؼخفًج.
ّٖتوغ اًٗ يغغ اهًبنوًٖ يً اهًيل  222يوًّٖ ٌؿيج يوٓ يؿخّْ اهًبهى ،يٌِى  75يوٌّٖب يً اهفتبة اهػًٖ ٖضبّهًّ
كًّغ أّل غؼسج يوٓ ؿوى اهٌسبش.
ّهذهم فئٌٌب ٌضخبر إهٓ اشخراخٖسٖج خفٖد االشخلرار نيب خفٖد اهٌيّ ـ ضٖد ٖؤدٔ االشخلرار إهٓ اهٌيّ ّٖـيل اهٌيّ ؿوٓ
خٖشٖر اهّظّل إهٓ االشخلرار.
ّٖسة أً ٖتغأ ُػا اهًيل فٕ االكخكبغاح اهيخلغيجّ ،عبكج فٕ أّؼّتب .فكٌبو اهؿٖبؿبح ٖضخبسًّ ئهٓ اخعبػ عنّاح
ضبؿيج هإلفالح يً األؽيجّ .خخميً ُػٍ اهيؿؤهج يغغا يً اهسّاٌة.
أّالٌٖ ،تغٕ اهّٖى إٌـبص اهػوة ضخٓ خـّد كبػرث اهٌيّ إهٓ اهخضرم يً سدٖد ُّّ ،يب ٖخنوة اهسيى تًٖ ( )1ؿٖبؿج

ٌلغٖج خٖؿٖؼٖج ئهٓ ضغ نتٖؼ )2( ّ ،اؿخعغاى اهيّاؼغ اهيفخؼنج إليغاغ اهتٌّم تبهغيى اهيتبفؼ )3( ّ ،اختبو ؿٖبؿبح
غاييج هوٌيّ ،ضٖذيب خّافؼح اهيّاؼغ اهيبهٖج اهالؽيج هػهم.

ّفٕ ُػا اهؿٖبقٖ ،نخؿة اؿخلؼاؼ اهيبهٖج اهًبيج أُيٖج ككّْ .فٖسة يوٓ كٌبو اهؿٖبؿبح ّمى عنج يّذّكج
يخّؿنج األسل هخعفٖل اهغًٖ اهًبى .فتغًّ ُػٍ اهعنج ،ؿخمنؼ اهتوغاً ئهٓ ئسؼاء خكضٖص أنتؼ فٕ ّكح أكؼة.
ذبٌٖبٖ ،سة ؿوِٖى اهخأند يً أً أٔ خٌضٖػ هوػوة اهّٖى شٖلّد إهٓ ٌيّ يشخير فٕ اهغد ُّّ ،يب ًٌٖٕ اهلٖبى

تاكالضبح يوٓ سبٌة اهًؼل إلينبء غفًج هونبكج اإلٌخبسٖج فٕ االكخكبغ .ئكالضبح خفيل ؿّق اهيٌخسبحّ ،عبكج
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كنبيبح اهؿوى غٖؼ اهخسبؼٖج ّاهيٌبنق اهخٕ خفخلؼ ئهٓ اهخٌبفؿٖجّ .ئكالضبح فٕ ؿّق اهًيلّ ،عبكج هنٕ خخينً
اهفؼائص اهيضؼّيج يً خؼؿٖظ أكغايِب يً سغٖغ ُّّ ،يب ٖفيل اهًيبهج يً اهفتبة ّاألنتؼ ؿٌب.
ٌّٖتغٕ أً خشخذير تلٖج توداً اهـبهى أٖغب فٕ سِّد االشخلرار ّاهٌيّّ .خضلق يًهى اهتوغاً اهٌبيٖج أغاء سٖغا ٌؿتٖب فٕ
اهّكح اهؼاًُ ُّٕ ،يكغؼ هولّث ّاالؿخلؼاؼ االكخكبغًّٖٖ ،هنٌِب ؿخخًؼل هالُخؽاؽ ئػا اؿخيؼ خغُّؼ األّمبو فٕ

االكخكبغاح اهيخلغيج.

ّٖسة أً خهل ُػٍ اهتوغاً يوٓ اؿخًغاغ إليبغث تٌبء اضخٖبنٖبخِب اهّكبئٖج اهخٕ ؿتق أً نٌّخِب تفمل ؿٖبؿبخِب
االكخكبغٖج اهؼفٖغث ّاهخٕ عغيخِب ئهٓ ضغ نتٖؼ أذٌبء األؽيجّ .ؿوٓ يً ٖشخػٖؾ يً اهتوداً أً ٖخأُة الشخخداى اهضٖز

اهيبهٕ اهيخبشّ ،عبكج ئػا اؿخيؼ خغُّؼ األّمبو.

ٌّٖتغٕ هوتوغاً اهٌبيٖج أٖمب أً خًيل يوٓ ؽٖبغث خٌّو ٌفبنِب االكخكبغٔ ّخًيٖق خنبيوِب اهخسبؼّٔ ،خّسَٖ اؿخذيبؼاح
أنتؼ هيفؼّيبح اهتٌٖج اهخضخٖج .فبضخٖبسبح اهتٌٖج اهخضخٖج فٕ ئفؼٖلٖب سٌّة اهكضؼاء ،يوٓ ؿتٖل اهيذبل ،خكل ئهٓ ٌضّ
 %15يً ئسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ هويٌنلج .ئٌَ خضغٍ سؿٖىّ ،هنً اهخغوة يوَٖ هٖؾ تيؿخضٖل.
ّٖسة أً ّٖاكل اهيسخيى اهغّهٕ يؿبيغث ُػٍ اهتوغاً ضخٓ خؿخنٖى يؿبيغث أٌفؿِبّ ،شٖشخير اهظٌدّق فٕ ذهم يً

سبٌتَ .فضًٖ تغأ افخًبل األؽيج ،كيٌب تخوتٖج اضخٖبسبح توغاٌٌب األيمبء ػاح اهغعل اهيٌعفل يً نؼٖق ؽٖبغث اإلكؼال
تيلغاؼ أؼتًج أمًبفّ ،يمبيفج اهضغّغ اهلكّْ اهيّمّيج يوٓ اهلؼّلّ ،اإليفبء يً اهفّائغ ُّّ ،اإليفبء اهػٔ

خى يغ اهًيل تَ ضخٓ ٌِبٖج ُػا اهًبىٌّ .ضً ٌؿخعغى يّاؼغٌب أٖمب هيؿبيغث اهتوغاً األيمبء يوٓ يّانتج اهًّاكة
االكخكبغٖج اهيخؼختج يوٓ اهنّاؼد اهنتًٖٖج ـ ّخضمؼٌٕ اًٗ ضبهج نل يً نٌٖٖب ّتّؼنٌٖب فبكّ ،يوٓ ؿتٖل اهيذبل.
ّٖضخبر اهظٌدّق ضبهٖب إهٓ يزٖد يً اهيّارد هإلكراع اهيٖشر ،يً أسل يؿبيغث اهتوغاً ػاح األّمبو اهِفج يوٓ
اهتلبء فٕ يبهى ٖؽغاغ خلوتبّ .أٌب أمى ُػٍ اهيؿؤهج ميً أّهّٖبخٕ اهلكّْ.

 -3خضلٖق االكخظبد األخغر ؿوٓ اهّسَ اهظضٖص
ئػً ،فٌضً ٌضخبر فٕ اهيلبى األّل ئهٓ اؿخئٌبف اهٌيّ يً سغٖغ ـ ّهنً يوٓ يؿبؼ يعخوف ييب نبً يوَٖ كتل األؽيج.
ّنوٌب ٖغؼم أً اهٌيّ االكخكبغٔ ٖينً أً ٖمؼ تبهتٖئج ّأً اهخغُّؼ اهتٖئٕ تغّؼٍ ٖينً أً ٖمؼ تؤغاء االكخكبغ .ئٌٌب

ٌضخبر ئهٓ خضلٖق االكخكبغ األعمؼ يوٓ اهّسَ اهكضٖص.

ّيً اهّامص أً خغٖؼ اهيٌبط ّاضغ يً أنتؼ اهخضغٖبح فٕ ّكخٌب اهضبمؼّّ ،اضغ يً أكًة االعختبؼاح اهخٕ ٖيؼ تِب
سٖوٌب.
ّتبهٌؿتج ألفلؼ ؿنبً يبهيٌب ّأنذؼُى يؼمج هوخؤذؼ ،ال ٖيذل خغٖؼ اهيٌبط اضخيبال تًٖغاّ ،ئٌيب ضلٖلج ّاكًج.
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ّهٌٌهؼ ئهٓ ئفؼٖلٖب .ئٌِب اهلبؼث األكل يؿبُيج فٕ خغٖؼ اهيٌبطّ ،هنٌِب األنذؼ يًبٌبث يٌَ .ئً ُػٍ اهلبؼث يً تًٖ أنذؼ
اهيٌبنق خًؼمب هعنؼ اهنّاؼد اهنتًٖٖج .ئٌِب اهيٌنلج األنذؼ خلوتب يً ضٖد ؿلّن األينبؼ ـ ّاهيٌنلج ػاح االضخٖبر
اهيوص هوؽؼايج ّاهٌيّ ّخّهٖف اهًيبهج.

اهيؿؤهج ّامضج هوسيٖى .فٌضً ٌؼْ تبهفًل ئفبؼاح خضػٖؼ يً اهخكضؼ ّخنؼاؼ اهسفبف ّاهؿّٖلّ ،اهيضبكٖل
اهمًٖفجّ ،اهيؼلّ ،خفؼٖغ اهؿنبً.
ّكغ ٖكتص األيؼ أؿّأ تنذٖؼ .فًوٓ ؿتٖل اهيذبل ،خفٖؼ خلغٖؼاح األيى اهيخضغث ئهٓ أً اهمؼؼ يوٓ اهؽؼايج فٕ اهسٌّة
اإلفؼٖلٕ ٖينً أً ٖإغٔ ؽٖبغث يب ٖلؼة يً يوًّٖ نفل ئهٓ يغغ األنفبل اهيكبتًٖ تٌلق اهخغػٖج.
ّهٌٌهؼ ئهٓ اهعنؼ اهػٔ ِٖغغ االكخكبغ اهًبهيٕ ّضٖبث اهؿنبً يً سؼاء خكبيغ يؿخّٖبح اهيٖبٍ .فٌِبم أكّل يبهٖج
اهلٖيج ضّل اهًبهى ختوغ ضّاهٕ  3خؼٖوًّٖ غّالؼ أيؼٖنٕ ّخلى يوٓ يؿخّْ اهتضؼ أّ خضخَ تذالذج أكغاى ـ ُّّ يّكى

عنٖؼ فٕ يبهى ٖؽغاغ فَٖ اؼخفبو ضؼاؼث اهسّّ .يؼث أعؼْ أكّل ئً أفلؼ ؿنبً اهًبهى ّأنذؼُى يؼمج هوخؤذؼ ُى اهػًٖ
ؿٖغفًًّ ذيٌب فبغضب فٕ ٌِبٖج اهينبف.
ّتنتًٖج اهضبل ،ال خخّكف اهيفنالح اهتٖئٖج يٌغ خغٖؼ اهيٌبط .ففٕ اهٌِغ ،يوٓ ؿتٖل اهيذبلٖ ،خؿتة اهخوّد اهٌبسى يً
يكبٌى خّهٖغ اهنبكج يً اهفضى فٕ ضّاهٕ  72أهف ّفبث يتنؼث ؿٌّٖب.

فيب اهػٔ ٌٖتغٕ أً ٌفًوَ ضٖبل ػهم؟ ؿؤتغأ تبإلفبؼث ئهٓ أً اهكٌغّق هٖؾ يٌهيج تٖئٖجّ .هنٌٌب ال ٌؿخنٖى خسبُل
اهيًبٌبث اإلٌؿبٌٖج اهسؿٖيج ّؿّء خّؽٖى اهيّاؼغ اهػٔ ٖؿٖؼ تٌب فٕ اهيؿبؼ اهعبنئ.
رتيب ٌشخػٖؾ خلدٖى اهـًّ تيفِّى تشٖػ ٖينً أً ٖفِيَ اهسيٖؾ ـ ُّّ خضدٖد األشـبر ؿوٓ اهّسَ اهظضٖص.
ّكغ يتؼح يً ػهم تاٖسبؽ ٌّغبؼٔ يبذبٔ ،اهضبكوج يوٓ سبئؽث ٌّتل ،فلبهح " :ئً اهسٖل اهػٔ ٖغيؼ اهتٖئج هٖؾ ُّ
اهسٖل اهػٔ ٖغفى اهذيً .خوم ُٕ اهيفنوج".
ًٌّٖٕ خضغٖغ األؿًبؼ يوٓ اهّسَ اهكضٖص اشخخداى شٖبشج اهيبهٖج اهـبيج هوخأند يً أً اهغرر اهذٔ ٌخشتة فَٖ

ٌٖـنس فٕ األشـبر اهخٕ ٌدفـِبّ .أيٌٕ ٌُب اهمؼائة اهتٖئٖج أّ ٌهى يتبغهج االٌتًبذبح اهخٕ خكغؼ تيّستِب اهضنّيبح

فِبغاح "ضلّق" اهخوّد ـ ّيً اهيفمل أً ختًِٖب أٖمبّٖ .فتَ ُػا فٕ األؿبؾ اهيلّهج اهلغٖيج" :ئً نؿؼح اهفٕء
يوٖم أً خفخؼَٖ".
ّٖينً كؼاءث اهيؽٖغ يً ُػا اهيّمّو فٕ اهنخبة اإلهنخؼٌّٕ اهسغٖغ اهػٔ أكغؼٍ اهكٌغّق يً خؿًٖؼ اهنؼتًّ،
ّاهػٔ ًٌوً كغّؼٍ اهّٖى نغهٖل ئؼفبغٔ هكبًٌٕ اهؿٖبؿبحّ .خؿخنًًّٖ االنالو يوٓ اهيؽٖغ فٕ ُػا اهعكّق فٕ

كفضج اهكٌغّق يوٓ فتنج اإلٌخؼٌح يً عالل اهؼاتن .Rio+20
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ٌُّبم يٖزخبً ّاغضخبً ٖخشى تِيب ُذا اهٌّؽ يً اهشٖبشج اهيبهٖج اهيراؿٖج هلغبٖب اهتٖئج.
أّال ُٕ ،أفغل ّأضيل اهػرق هخخفٖع اهغرر اهتٖئٕ .فِٕ خغٖؼ األؿًبؼ اهٌؿتٖج ّخخٖص ضبفؽا كّٖب هوخغٖٖؼّٖ .ينً أً

خإغٔ أٖمب ئهٓ خفسٖى اهلنبو اهعبق يوٓ خٌيٖج اهخنٌّهّسٖب اهٌهٖفج ٌّفؼُب ،نبالؿخذيبؼاح فٕ يسبالح نفبءث اهنبكج
ّاهيّاؼغ اهيخسغغث ُّّ ،يب خإنغٍ خسؼتج يغغ نتٖؼ يً اهتوغاً.
ّٖينً أً خؿخفٖغ اهتوغاً اهٌبيٖج تبهغفى ٌضّ اؿخذيبؼاح أنذؼ يؼايبث هاليختبؼاح اهتٖئٖج .فبهيسبل ّاؿى هؿغ ذغؼاح اهتٌٖج

اهخضخٖج فٕ أيبنً يذل ئفؼٖلٖب يً عالل اؿخعغاى اهخنٌّهّسٖب اهٌهٖفج ـ ُّّ يب ٖإغٔ ئهٓ ٌيّ أيوٓ ٌّيّ أنذؼ يؼايبث

هاليختبؼاح اهتٖئٖج ،أٔ أفمل يب فٕ اهًبهَيًَٖ.

ذبٌٖبٌ ،ؼرا هظـّتج ؼرّف اهيّازٌج اهضبهٖج ،خضخبر اهتوداً إهٓ زٖبدث اإلٖراداحّٖ ،ينً خضلٖق اهزٖبدث اهيػوّتج يً

خالل ُذٍ األٌّاؽ يً األدّاح اهغرٖتٖج أّ اهضتِٖج تبهغرٖتٖج .ففٕ اهّالٖبح اهيخضغث ،يوٓ ؿتٖل اهيذبلٖ ،ينً أً

ٖإغٔ فؼل مؼٖتج يوٓ اهنؼتًّ كغؼُب  25غّالؼا خلؼٖتب هنل نً يً ذبٌٕ أنؿٖغ اهنؼتًّ ـ ُّّ يب ٖينً أً ٖؼفى

ذيً غبهًّ اهتٌؽًٖ تيلغاؼ  22ؿٌخب ـ ئهٓ خضلٖق ئٖؼاغاح خًبغل  %1يً ئسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ،أّ أنذؼ يً خؼٖوًّٖ
غّالؼا يوٓ يغاؼ  12ؿٌّاح .أيب ؼؿّى االٌتًبذبح يوٓ اهنٖؼاً ّاهيالضج اهغّهًٖٖ فٖينً أً خضلق ضّاهٕ ؼتى اهيبئج
يوٖبؼ غّالؼ اهالؽيج هوخنٖف يى خغٖؼ اهيٌبط ّخعفٖف أذبؼٍ فٕ اهتوغاً اهٌبيٖج ـ ُّٕ يّاؼغ اهخؽيح اهتوغاً اهيخلغيج
تخًتئخِب يى ضوّل يبى .2222
غٖر أٌٌب هى ٌخسبّز تـد اهيرضوج اهيتدئٖج يً ضٖد خضدٖد األشـبر ؿوٓ اهّسَ اهظضٖص .فؤكل يً  %12يً اٌتًبذبح
غبؽاح اهغفٖئج يوٓ يؿخّْ اهًبهى خغنَٖ تؼايز اهخؿًٖؼ اهؼؿيٖجّ .كوٖل يً اهيغً فلن ُّ اهػٔ ٖفؼل ؼؿّيب يوٓ

اؿخعغاى اهنؼق اهيعخٌلج يؼّؼٖبّ .ضخٓ اًٗ ،خُفؼل يوٓ اهيؽاؼيًٖ فٕ اهتوغاً اهغٌٖج ؼؿّى أكل ييب ٌٖتغٕ ـ ئً هى

ٖنٌّّا يًفًٖٖ يً نل اهؼؿّى ـ ٌهؼا هخؽاٖغ ٌغؼث اهيّاؼغ اهيبئٖج.

ّال ٖؽال يغغ نتٖؼ يً اهتوغاً ٖغيى ٌهى اهنبكج اهيوّذج هوتٖئجُّ .ػٍ األفنبل يً اهغيى خُضيِّل اهيّاؽٌج خنوفج تبُهج نيب
خضيل اهنؼث األؼمٖج يتئب يفؼنبّ ،يً ذى ٖخًًٖ اهضغ يٌِب .هنً اهضغ يٌِب ٖسة أً ٖخؼافق يى ضيبٖج فؼائص اهؿنبً
ػاح األّمبو اهِفج يً نؼٖق خؼنٖؽ اهغيى خؼنٖؽا نبيال يوٓ اهيٌخسبح اهخٕ ٖؿخعغيِب اهفلؼاءّ ،خلّٖج فتنبح

األيبً االسخيبيٕ.

ّتٌٖيب ٌخلغى فٕ ُػا اهيؿبؼٖ ،خـًٖ اهلٖبى تبهنذٖر ؿوٓ اهيشخّْ اهفٌٕ ،يً ضٖد خكيٖى األغّاح اهمؼٖتٖج ّفتَ

اهمؼٖتٖج هخضغٖغ األؿًبؼ يوٓ اهّسَ اهكضٖص ُّّ ،يب ؿٖؿبُى فَٖ اهكٌغّق تغّؼ فًبلٌُّ .بم فًبهٖج يؼخلتج يً
اهيلؼؼ خٌهٖيِب يوٓ ُبيـ يإخيؼ ؼّٖ ،تبإلمبفج ئهٓ فًبهٖج أعؼْ يى تؼٌبيز األيى اهيخضغث هوتٖئج فٕ أّاعؼ ُػا

اهًبىّ .يوٓ يؿخّْ اهضغذًٖ ،ؿٌخضغد يً اؿخعغاى ؿٖبؿج اهيبهٖج اهًبيجّ ،ئكالش غيى اهنبكجّ ،خفسٖى اهٌيّ
األعمؼ.
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ّكد ػوتح إهٓ ختراء اهظٌدّق ،تبهخـبًّ يؾ آخرًٖ ،أً ٖغـّا اهيتبدا يّغؾ اهخٌفٖذ ـ ؿً ػرٖق ّغؾ إرضبداح

خؿخنٖى اهتوغاً اهيخلغيج ّاهٌبيٖج خنتٖلِب ضّل نٖفٖج خضغٖغ األؿًبؼ اهكضٖضج يوٓ ّسَ اهغكج ،أّ يوٓ األكل تفنل
أفملّ .أخّكى أً خكغؼ اهٌخبئز اهيؼضوٖج يى ٌِبٖج ُػا اهًبى ،يى كغّؼ خلؼٖؼ ٌِبئٕ فٕ غمًّ اذٌٕ يفؼ فِؼا.
ّئهٓ سبٌة األيى اهيخضغث ّاهتٌم اهغّهًٌٕ ،يل اًٗ تفنل سبغ فٖيب ٖخًوق تيضبؿتج اهيّاؼغ اهنتًٖٖج ،تغٖج اهخؤنغ يً
أٌٌب ٌؿخنٖى كٖبؾ اهغعل ّاهخنبهٖف اهيؼختنج تبهيّاؼغ اهنتًٖٖج ّنٖف خإذؼ أٌفنج االؿخعؼار يوٓ اهذؼّث اهلّيٖج.

 -4خضلٖق اهٌيّ ؿوٓ اهّسَ اهظضٖص

ّٖلّغٌٕ ُػا ئهٓ اهٌلنج اهذبهذج اهّٖى ـ اهضبسج إهٓ أً ٖنًّ اهٌيّ ضبيالُ ًٌّٕٖ .ػا مؼّؼث اهخؤنغ يً أً اهسيٖى

ٖخفبؼنًّ فٕ ذيبؼ اهؼعبء ّاهسيٖى ٖضكوًّ يوٓ اهفؼكج اهنبفٖج هخضلٖق يب هغِٖى يً ئينبٌبح.

ّتغٖؼ ػهمٖ ،ينً أً خخِخم اهعّٖن االسخيبيٖج اهخٕ خؼتن تًٖ أفؼاغ اهيسخيى ،ييب ٖخؿتة فٕ يّاكة اكخكبغٖج سؿٖيج.

ّخّمص األتضبد األعٖؼث 1تبهفًل أً اهتوغاً اهخٕ خخيٖؽ تخّؽٖى اهغعل يوٓ ٌضّ أنذؼ يغاهج خؼختن تغؼسج أيوٓ يً
االؿخلؼاؼ االكخكبغٔ اهنوٕ يوٓ اهيغْ األنّل .فبهّاكى أً نل األيّؼ ٖؼختن تًمِب تبٗعؼ.
ّال فم أً خّفٖر فرط اهـيل ٖسة أً ٖخظدر أٔ اشخراخٖسٖج هوٌيّ اهضبيل .فبهًيل اهنؼٖى ّاهيؿخلؼ ُّ ؼنٖؽث أنٖغث
هونؼايج اإلٌؿبٌٖجّ ،أفمل ؿتٖل هوضٖبث اهيذيؼث ّاهيضللج هونيّضبح.

ّيوٓ ػهم فٌضً ًٌيل يوٓ ئٖسبغ اهؿتل إلًٌبـ اهٌيّ ّخّفٖؼ فؼق اهًيلّ ،اهخؤنغ يً أً اهٌيّ اهػٔ ٌضللَ ٖخٖص

فؼق اهًيل اهخٕ ٌضخبر ئهِٖبّٖ .إذؼ ُػا يوٓ سيٖى أتًبغ اهؿٖبؿبح ـ ؿّق اهًيل ّاهيبهٖج اهًبيج ّاهسبٌة اهٌلغٔ

ّاهخسبؼث ّاهلمبٖب االضخؼاؽٖج اهنوٖج.

ٌّضً هؿٌب يإؿؿج يخعككج فٕ فإًّ اهًيلّ ،ال ٌٖتغٕ أً ٌكتص نػهمّ .يً ذى فٌضً ٌخًبًّ تفنل ّذٖق يى
يٌهيج اهًيل اهغّهٖج تفؤً كمبٖب اهخّهٖف ّؿّق اهًيل ،نيب ًٌيل يى االخضبغ اهغّهٕ هٌلبتبح اهًيبل اهخٕ خيذل
اهٌلبتبح اهًيبهٖج يوٓ يؿخّْ اهًبهى فٕ ُػٍ األٖبى اهكًتج.

1

”Berg, Andrew and Jonathan Ostry (2011), “Inequality and Sustainable Growth: Two Sides of the Same Coin,
IMF Staff Discussion Note No. 11/08; Kumhof, Michael and Roman Ranciere (2010), “Inequality, Leverage,
and Crises,” IMF Working Paper No. 10/268 .
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ٌّضً ٌٌؼر أٖغب فٕ إينبٌٖج اشخخداى ػرق أخرْ هخضسٖؾ اهخّظل إهٓ ٌيّ أنذر ضيّال ـ تيب فٕ ػهم خضؿًٖ فؼق

اهّكّل ئهٓ اهخسبؼث ّاهخيّٖلّ ،خضؿًٖ اهففبفٖج ّاهضّنيجّ ،خضؿًٖ اهضيبٖج االسخيبيٖج .فًوٓ ؿتٖل اهيذبلٌ ،تضد

اًٗ غّؼ اهضّنيج ّيٌبط األييبل فٕ سًل اهٌيّ أنذؼ فيّال فٕ توغاً اهخضّل اهًؼتٕ.
ّيوٓ سبٌة اهيبهٖج اهًبيجٌُ ،بم أتضبد سغٖغث خفٖؼ ئهٓ أً اإلٌفبق اهضنّيٕ ّاهغرائة ٖشبُيبً تدّر ضّٖٔ فٕ

اهضد يً ؿدى اهيشبّاثّ ،عبكج فٕ االكخكبغاح اهيخلغيجٌّ 2.هؼا الؽغٖبغ اهخلفف فٕ اهيّاؽٌبح اهضنّيٖج ضبهٖب،

ٖخًًٖ يؼايبث االًٌنبؿبح اهخّؽًٖٖجّ .خفيل اهعٖبؼاح اهيخبضج فٕ ُػا اهعكّق اهضغ يً اهخِؼة ّاهخضبٖل اهمؼٖتٕ،
ّؽٖبغث خكبيغٖج مؼائة اهغعل يٌغ يؿخّٖبح اهغعل اهًوٖبّ ،ضيبٖج أٌّاو اهخضّٖالح االسخيبيٖج اهخٕ خغيى يؽٖغا يً

اهخنبفإ فٕ خّؽٖى اهغعّل.
ّئهٓ سبٌة االكخكبغاح اهيخلغيجٌٖ ،تغٕ أً خـيل اهتوداً اهٌبيٖج أٖغب ؿوٓ خخظٖط ٌفلبح ؿبيج هضتنبح األيبً
االسخيبؿٕ .فلغ خنًّ فتنبح األيبً االسخيبيٕ فٕ ُػٍ اهتوغاً ُٕ نل يب ٖلف تًٖ اهتلبء ّاهنبؼذج.
ّضخٓ خخضلق ُػٍ اإلكالضبحٌٖ ،تغٕ أً خًيل اهتوغاً يوٓ خًتئج يؽٖغ يً اهيّاؼغٌّ .ضً ٌؼْ أً ٌؿتج  %4-2يً

ئسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ خيذل ؽٖبغث يًلّهج 3،تبالؼخنبؽ يوٓ ئكالضبح يذل ختؿٖن اهلّاًٌٖ ّاإلسؼاءاح اهمؼٖتٖج،
ّئهغبء اإليفبءاحّ ،خًؽٖؽ ئغاؼث اإلٖؼاغاح ّاهسيبؼم.
ٌّٖتغٕ أً خًيل ُػٍ اهتوغاً أٖمب يوٓ خّسَٖ اإلٌفبق إهٓ اهشنبً األضد اضخٖبسب ـ تبالتخًبغ يً اهغيى اهيًيى
هألؿًبؼّ ،عبكج يوٓ اهنبكجّ ،اهخضّل ئهٓ اهتؼايز االسخيبيٖج اهفًبهج ّاهيّسِج ،يذل اهخضّٖالح اهٌلغٖج اهيفؼّنج.
ّيً األيذوج اهسٖغث يوٓ ػهم يب كبيح تَ ئٖؼاً يً خعفٖل فٕ ضسى اهغيى اهػٔ نبً نتٖؼا يوٓ أؿًبؼ اهنبكج
ّخًّٖل اهؿنبً تخضّٖالح ٌلغٖج يلبتوج .نػهم خّاكل يّؽايتٖق اإلهغبء اهخغؼٖسٕ هغيى اهّكّغ اهػٔ ٖفخلؼ ئهٓ نفبءث
اهخّسَّٖ ،خؿخعغى اهيغعؼاح هخضؿًٖ اهضيبٖج االسخيبيٖج.
ٌّضً ٌٌؼر ٌؼرث سبدث إهٓ ُذٍ اهلغبٖب فٕ اهترايز اهخٕ ٌدؿيِب .فًوٓ ؿتٖل اهيذبلٖ ،ؼخفى اإلٌفبق يوٓ اهكضج
ّاهخًوٖى فٕ اهتوغاً اهخٕ خنتق تؼايز ٖغييِب اهكٌغّق تؿؼيج أنتؼ يً اؼخفبيَ فٕ اهتوغاً اهٌبيٖج ننل 4.ففٕ فخؼث
تؼٌبيز يخّؿنج يغخِب عيؾ ؿٌّاحٖ ،ؼخفى اإلٌفبق يوٓ اهكضج تّاكى ٌلنج يئّٖج ّاضغث يً ئسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ،

ّيوٓ اهخًوٖى تّاكى ذالذج أؼتبو ٌلنج يئّٖجّ .ال فم أً اهفمل فٕ ػهم ٖؼسى ئهٓ اهتوغاً ػاخِب ـ فيِيخٌب ال خخسبّؽ
اهيؿبٌغث تٌٖيب خؿٖؼ ُػٍ اهتوغاً يوٓ اهنؼٖق.
2

Bastagli, Francesco, David Coady, and Sanjeev Gupta (2012), “Income Inequality and Fiscal Policy,” IMF
( Staff Discussion Paperكٖغ اإلكغاؼ).
3

“Revenue Mobilization in Developing Economies,” IMF Fiscal Affairs Department, March 8, 2011.

Clements, Benedict J., Sanjeev Gupta, and Masahiro Nozaki (2011), “What Happens to Social Spending in 4
IMF-Supported Programs?” IMF Staff Discussion Note No. 11/15.

8
ٌّضً ًٌيل تبهخًبًّ اهّذٖق أٖمب يى يٌهيج اهًيل اهغّهٖج ّاهتٌم اهغّهٕ ّغٖؼُيب يً ّنبالح األيى اهيخضغث فٖيب
ٖخًوق تيتبدرث اهضد األدٌٓ هوضيبٖج االسخيبؿٖج ،اهخٕ خؿبيغ اهتوغاً اهفلٖؼث يوٓ ئؼؿبء يؿخّٖبح أؿبؿٖج هوضيبٖج تخنوفج
يًلّهجّٖ .يذل ُػا اهًيل عنّث ضبؿيج فٕ االخسبٍ اهكضٖصّ .فٕ ٌِبٖج اهينبفٌٖ ،تغٕ أال ٌُٖهَؼ ئهٓ اهضيبٖج
االسخيبيٖج تبيختبؼُب خنوفجّ ،ئٌيب تّكفِب اؿخذيبؼا ـ اؿخذيبؼ فٕ اهخٌيٖج اهلبتوج هالؿخيؼاؼ.
خبخيج

أعخخى ضغٖذٕ تؤً ّؼاء نل خٌيٖج كبتوج هالؿخيؼاؼ ؼإٖج سؼٖئج هويؿخلتل .اهيشخلتل اهذٔ ٌرٖدٍ ،ضؿة خًتٖؼ تبً نٕ-

يًّ.

ئً اهيؿؤهج خخًوق تضّٖٖج اكخكبغٌب اهًبهيٕ ،تبٌؿسبى يسخيًٌب اهًبهيٕ ،تؼيبٖج خؼاذٌب اهًبهيٕ.
ئً اهيؿؤهج خخًوق تّمى األؿبؾ اهػٔ ٖنفل االؽغُبؼ هنل فؼغ ّٖخٖص هَ اهفؼكج هخضلٖق ئينبٌبخَ اهفًوٖج.
ّيؼث أعؼْ ،ال أسغ أتوغ يً نويبح ٌّغبؼٔ يبذبٌٔ" :ضً يغيًّّ هيؿبيغث األؼل يوٓ خميٖغ سؼاضِبّ ،خميٖغ

سؼاضٌب تٌٖيب ٌلغى اهيؿبيغث هِب ـ أّ تبألضؼْ يًبٌلج اهنًّ تنل خٌّيَ ّسيبهَ ّئتغايَّ .ؿٖخضلق ػهم يٌغيب ٌغؼم
اهضبسج ئهٓ ئضٖبء فًّؼٌب تبالٌخيبء ألؿؼث اهضٖبث األّؿى".

ئٌٌب ٌٌخيٕ سيًٖب ألؿؼث اهضٖبث األّؿى ُػٍ .اهتوغاً اهغٌٖج ّاهتوغاً اهفلٖؼث .عتؼاء االكخكبغ ّعتؼاء اهتٖئج ّكٌبو
اهؿٖبؿبح االسخيبيٖج .اهلنبو اهًبى ّاهلنبو اهعبق ّاهيسخيى اهيغٌٕ ّاهيٌهيبح اهغّهٖج .يوٌٖب سيًٖب أً ٌخنبخف ّأً

ًٌيل ٖغا تٖغ.

ّّكّال ئهٓ ُػٍ اهغبٖجٌ ،فخؼم سيًٖب فٕ ُغف ّاضغ ـ ُّ خضّٖل اهنؼث األؼمٖج اهخٕ ٌخعػُب يّنٌب هٌب ئهٓ ينبً
أفمل هِػا اهسٖل ّاألسٖبل اهلبغيج.
ّفنؼا هنى.

