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يٌضأث ٌفػٖج فٕ يدٌٖج ترٖلب اهوٖتٕ .دلق إٌخبر اهٌفػ اهوٖتٕ خـبفٖب

أشرؽ ييب نبً يخّكـب تـد اٌخِبء اهظراؿبح فٕ اهتالد (اهظّرث:
)STR/EPA/Newscom



خّاجَ هٖتٖب يِيج إؿبدث تٌبء اكخظبدُب ُّٕ ،يِيج ؿبجوج ّينوفج



يً اهيٌخؼر أً ٖنًّ خدشً اهيؤششبح ّشاليج إدارث اهيّارد اهّفٖرث ؿبيوًٖ يشبُيًٖ فٕ إػالق إينبٌبح
االكخظبد.



ال ٖزال اهظٌدّق يوخزيب تيشبؿدث هٖتٖب ؿً ػرٖق تٌبء اهلدراح

ضرح مسؤٌل نةير في ضهدٌق اههلد اهدٌهي ةأن إهحاج اههفط اهويةي حلق حعافيا أسرع مما نان

محٌكعا علب اإلطاحث ةمعمر اهلذافي ،هنن اهةالد حٌاجى ححدياج ححمثل في ةهاء مؤسساج حديثث،

ٌإضالح اهةهيث اهحححيثٌ ،حهٌيع االكحضاد.

يؾ رفؾ يـؼى اهـلّتبح اهيفرّغج يً األيى اهيخددث ،خدررح يـؼى األرظدث اهوٖتٖج اهيجيدث فٕ اهخبرر ّٖجرٔ اهـيل

دبهٖبً ؿوٓ إؿبدث األّغبؽ هػتٖـخِب فٕ اهجِبز اهيظرفٕ.

هنً ،اهدنخّر راهف ضبيٕ ،رئٖس اهفرٖق اهيخخط توٖتٖب فٕ ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ّرئٖس تـذج اهظٌدّق إهِٖب ،كبل إً
هٖتٖب خّاجَ خددٖبح يٌِب اهـبجوج ّيٌِب ػّٖوج األجلّ .أغبف" :خشخػٖؾ هٖتٖب خدلٖق إينبٌبخِب اهنتٖرث إذا يب أُرشٖح
اهيؤششبح ّاهشٖبشبح اهشوٖيج اهالزيج".
ّكد كبى فرٖق يً ختراء اهظٌدّق فٕ إدارث اهضرق األّشػ ّآشٖب اهّشػٓ ،تلٖبدث اهدنخّر ضبيٕ ،تئؿداد خلرٖر ٖديل
ؿٌّاً" :هيةيا ةعد اهثٌرت :اهححدياج ٌاهفرص"ّ .فٕ ددٖد يؾ ٌضرث اهظٌدّق اإلهنخرٌّٖجٌٖ ،بكص اهدنخّر ضبيٕ آخر

اهخػّراح ّّٖغخ اهيخػوتبح اهالزيج نٕ خخجبّز اهدنّيج اهوٖتٖج يب خّاجَِ يً خددٖبح جشبى يً أجل إؿبدث تٌبء

االكخظبد ّخدلٖق ػيّدبح اهضـة اهوٖتٕ.
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هشرت اهضهدٌق اإلهنحرٌهيث :نيف حسير األمٌر في هيةيا ةعد اهثٌرت؟ يل ةدأ االكحضاد يلف عوَ كدميى من جديد؟
اهدنحٌر شامي :نبً هوٌزاؽ خأذٖراً دبداً ؿوٓ االكخظبدّ ،خبظج ؿوٓ كػبؽ اهٌفػ ّاهغبز اهذٔ ٖيذل اهيظدر اهرئٖشٕ
هويّارد اهـبيج ّاهٌلد األجٌتٕ .فأذٌبء االٌخفبغج اهوٖتٖجُ ،تػ إٌخبر اهٌفػ ُتّػبً ضدٖداً يً  8.1يوًّٖ تريٖلّٖ/ى إهٓ 22

أهف تريٖل فلػ فٕ ّٖهّٖ ّ .2188هنً يؾ اٌخِبء اهٌزاؿبح ،خـبفٓ اإلٌخبر اهٌفػٕ تشرؿج أنتر ييب نبً يخّكـبً.

ّشّف خؤدٔ جِّد إؿبدث اإلؿيبر إهٓ زٖبدث اٌخبر اهٌفػ ّاهغبز فٕ اهشٌّاح اهلبديج .تبإلغبفج هذهم ،خى اإلفرار ؿً
يـؼى األظّل اهخٕ خى خجيٖدُب أذٌبء اهذّرثّ ،ذهم يؾ رفؾ األيى اهيخددث هيـؼى ؿلّتبخِب اهشبتلجُّ .نذا ،هى ٖـد ٌُبم
ٌلط فٕ اهٌلد األجٌتّٕ ،ؿبدح اهّارداح إهٓ يشخّٖبخِب اهػتٖـٖج.
هشرت اهضهدٌق اإلهنحرٌهيث :ما يي اهححدياج اهحي حٌاجى االكحضاد اهويةي عوَ اهمدٍ اهلضير؟
اهدنحٌر شامي :ؿوٓ اهيدْ اهلظٖر ،خّاجَ هٖتٖب يِيبح يـلدث ّينوفج .فِٕ خدخبر إهٓ إؿبدث إٌضبء تٌٖخِب اهخدخٖج
ّيـبهجج االدخٖبجبح اإلٌشبٌٖج هضـتِب .نذهم ٌٖتغٕ اشخـبدث ؿيل اهٌؼبى اهيظرفٕ ّاهٌؼر فٕ االٌـنبشبح يخّشػج
األجل ؿٌد اخخبذ كراراح تضأً اإلٌفبق اهـبىّٖ .يذل األيً ّاأليبً اؿختبراً يِيبً أٖغبً ،ألٌَ شٖشِل االشخذيبر ّؿّدث

اهـيبهج اهيغخرتج .فٌِبم ؿدد نتٖر يً اهوٖتًٖٖ اهيخـويًٖ خـوٖيبً جٖداً ٖـٖضًّ فٕ اهخبررّ ،يً اهيينً أً ٖـّدّا
هويشبؿدث فٕ إؿبدث تٌبء اهتالد ،نيب فٕ توداً اهرتٖؾ اهـرتٕ األخرْ.
هشرت اهضهدٌق اإلهنحرٌهيث :نيف نان ححرم اهحنٌمث هحوةيث مطاهب اهمٌاطهين ةعد االهحفاضث؟
اهدنحٌر شامي :كتل اهذّرث ،هى ٖنً اهٌيّ ضبيالً هوجيٖؾّ .ؿوٓ غرار توداً اهرتٖؾ اهـرتٕ األخرْ ،هى خنً اهفرط
االكخظبدٖج يّزؿج تضنل ؿبدل ؿوٓ يخخوف ضرائخ اهشنبًّ .نبٌح يـدالح اهتػبهج ٌّشتج اٌخضبر اهفلر يرخفـًٖ إهٓ
دد ٖذٖر اهدُضج تبهٌشتج هِذا اهتود اهغٌٕ تبهيّارد اهػتٖـٖجّ .كد شبُيح ُذٍ األشتبة ،يلخرٌج تٌلط اهخيذٖل اهضـتٓ ،فٕ

ّكّؽ اهذّرثّ .هخوتٖج ادخٖبجبح ّػيّدبح اهضـة ،تدأح اهدنّيج زٖبدث اهدؿى ّخّفٖر فرط اهـيل فٕ اهلػبؽ اهـبى،
ّخبظج هوضتبة.
هشرت اهضهدٌق اإلهنحرٌهيث :ما يٌ حلييمم هوحداةير اهحي اسححدثحًا اهحنٌمث هحوةيث يذو اهمطاهب؟
اهدنحٌر شامي :اإلٌفبق ؿوٓ األجّر ّاهدؿى أير يػوّة تبهفـل هخخفٖف اهغغّػ االجخيبؿٖج فٕ األجل اهلرٖة .هنً

األّهّٖج ٌٖتغٕ أً خخرنز فٕ خظيٖى ضتنج هأليبً االجخيبؿٕ خخشى تبهنفبءث فٕ اشخِداف اهيشخدلًّٖ ،ذهم هغيبً

اشخيرارٖج خّفٖر ُذٍ األٌيبػ يً اهديبٖج االجخيبؿٖج تيرّر اهّكحّ .كد أدح زٖبدث األجّر ّاهخّؼٖف فٕ اهلػبؽ اهـبى
إهٓ زٖبدث كدرُب  %01فٕ فبخّرث األجّر هـبى  ،2188نيب ددد ارخفبؽ نتٖر فٕ خنوفج اهدؿى.
ّتٌٖيب ٌخ فِى اهدبجج إهٓ خّفٖر فرط اهـيلٌ ،رْ أً ُذا اهـيل ٖجة أً ٖنًّ يٌخجبً .نيب أٌٌب ٌخفِى أٖغبً اهدبجج إهٓ
خّفٖر اهدؿىّ ،هنً اهدؿى غٖر اهيّجَ ال ٖشبؿد تبهغرّرث يً ٖفخرع أً ٖشبؿدُىّ .ؿوٓ ؿنس اهدؿى اهيـيى اهذٔ
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ٖشخفٖد يٌَ اهجيٖؾٌ ،جد أً ٌؼى اهدؿى اهخٕ خخشى تدكج االشخِداف ال خشبؿد إال اهفئبح األنذر ادخٖبجبً هَّ .يً ٌُب فئً
االٌغتبػ اهيبهٕ يػوّة فٕ اهشٌّاح اهلبديج.
ٌّٖتغٕ أً خخأند اهدنّيج يً أً اهيدْ اهلظٖر هً ٖػغٓ ؿوٓ اهيدْ اهػّٖلٌّ .ظٖدخٕ ُٕ أً ٖراؿٕ ظٌبؽ

اهشٖبشبح االكخظبدٖج ،فٕ يـبهجخِى هويضنالح اهـبترث ،ؿدى اخخبذ إجراءاح خخـبرع يؾ االدخٖبجبح اإلٌيبئٖج ػّٖوج
األجل .فٌدً ال ٌرٖد دل يضنوج اهتػبهج ،ؿوٓ شتٖل اهيذبل ،تخّفٖر اهـيل هوجيٖؾ فٕ اهلػبؽ اهـبى ،ألً ُذا هً ٖنًّ
أفغل اهدوّل اهيشخدايج اهيرغّة فِٖب.
هشرت اهضهدٌق اإلهنحرٌهيث :ما يي اهححدياج محٌسطث األجل اهحي يحعين عوَ هيةيا اهحعامل معًا؟
اهدنحٌر شامي :خّاجَ هٖتٖب نذٖراً يً اهيضنالح اهِٖنوٖج ،تيب فٕ ذهم االفخلبر إهٓ اهيؤششبحّ ،غـف اهدّنيج،

ّاهتػبهج اهِٖنوٖج اهيزيٌجّ .ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػ ،شّف خدخبر هٖتٖب إهٓ تٌبء يؤششبخِب ّاالشخجبتج هيػبهتبح ّػيّدبح

ضـتِبّ .هخدلٖق ُذاٌٖ ،تغٕ ؿوِٖب أً خٌّؽ ٌضبػِب االكخظبدٔ تبهدد يً االؿخيبد ؿوٓ اهٌفػّ .ذيج دبجج أٖغبً إهٓ
خِٖئج تٖئج يّاخٖج هألؿيبل خـيل ؿوٓ خٖشٖر اهٌيّ ّخّفٖر فرط اهـيل فٓ اهلػبؽ اهخبطّ .يً اهيجبالح اهخٕ خخػوة

خدشًٖ تٖئج ا ألؿيبل يجبل اهدّنيج ّاهضفبفٖج ّاهيشبءهج ّشٖبدث اهلبًٌّ ّدلّق اهيونٖج ّشِّهج اهدظّل ؿوٓ اهخيّٖل.
ّتبإلغبفج إهٓ ذهم ،شخنًّ ٌُبم دبجج إلكبيج ضتنج هأليبً االجخيبؿٕ خخٖخ ديبٖج هوفئبح اهشنبٌٖج األنذر ُضبضج.
هشرت اهضهدٌق اإلهنحرٌهيث :ما يي اآلفاق اهمحٌكعث هالكحضاد اهويةي؟

اهدنحٌر شامي :تبهرغى يً اهخددٖبح فٕ اهفخرث اهلبديج ،فئً اهذّرث ٖينً أً خػوق إينبٌبح اكخظبدٖج ُبئوج فٕ هٖتٖب ؿً

ػرٖق خّزٖؾ ؿبدل هذيبر اهٌيّ االكخظبدْ ؿوٓ اهجيٖؾ ّزٖبدث اهيشبءهج ّخدشًٖ اهدّنيجّ .إذا اكخرٌح ُذٍ اهـّايل
اإلٖجبتٖج تشاليج إدارث اهيّاردٖ ،ينً أً خـزز االشخفبدث يً يّاػً اهلّث اهنبيٌج هدْ هٖتٖب ُّٕ ،اهشنبً اهذًٖ ٖخيٖزًّ
تبهضتبة ّاهدٌٖبيٖنٖجّ ،اهذرّث اهّفٖرثّ ،شِّهج اهّظّل إهٓ أُى األشّاقّ ،اهيّكؾ اهجغرافٕ اهيخيٖز.
إً هدْ هٖتٖب إينبٌبح ُبئوج خشخػٖؾ يً خالهِب خٌّٖؾ االكخظبد تضنل يؤذر يً خالل إٌضبء كػبؿًٖ دًّٖٖٖ هوشٖبدج
ّاهخديبحّ .هٖس يً اهيشبراح اهيدتذث أً ٖشخير االؿخيبد ؿوٓ اهٌفػ فٕ اكخظبد خنًّ فَٖ اهدنّيج ظبدة اهـيل
اهرئٖشٓ تٌٖيب خنًّ يـؼى اهـيبهج فٕ اهلػبؽ اهخبط ؿيبهج ّافدث.

هشرت اهضهدٌق اإلهنحرٌهيث :نيف يساعد اهضهدٌق هيةيا خالل اهمرحوث االهحلاهيث؟
اهدنحٌر شاميٌ :ؼراً هّفرث اهيّارد اهخٕ خيخونِب هٖتٖب ،فوً خنًّ تدبجج إهٓ يشبؿداح يبهٖج يً اهظٌدّق .هنٌِب
شخدخبر فٕ اهشٌّاح اهلبديج إهٓ اهيشبؿدث اهفٌٖج يً أجل تٌبء اهلدراح ّخدشًٖ إدارث يب خيونَ يً ذرّاحّ .كد أّفد
اهظٌدّق تـذج إهٓ هٖتٖب فٕ أّاخر  2188كدى يً خالهِب اهيضّرث هودنّيج اهجدٖدث تضأً اهخداتٖر اهيينٌج هخدشًٖ
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اهدّنيج فٖيب ٖخـوق تبهظٌدّق اهشٖبدْ هوذرّثّ .فٕ ٌٖبٖر  ،2182تدأ اهظٌدّق ّاهتٌم اهدّهٕ اهـيل يؾ اهشوػبح
هخدشًٖ إدارث اهيبهٖج اهـبيج ،نيب أٌٌب تظدد اشخئٌبف أٌضػج اهيشبؿدث اهفٌٖج هيظرف هٖتٖب اهيرنزٔ.
ّدًٖ اهخلٓ رئٖس اهّزراء تيدٖر ؿبى اهظٌدّق يٌذ تغـج أضِر ،ػوة ظرادج يشبؿدث اهظٌدّق فٕ تٌبء اهلدراح.

ّفٕ ُذا اإلػبر ،ػوتح اهدنّيج اهيشبؿدث فٕ إظالح ٌؼبى اهدؿى غٖر اهيّجَ ّيً اهيلرر أً ٖظل إهٓ ػراتوس فٕ
إترٖل اهجبرٔ ختٖر ينوف يً إدارث ضؤًّ اهيبهٖج اهـبيج هخلدٖى اهيشبؿدث اهيػوّتجّ .اهرؤٖج اهخٕ خرخنز ؿوِٖب ُذٍ
اهجِّد ُٕ غرّرث ّغؾ ضتنج ضبيوج هأليبً االجخيبؿٕ دخٓ خّزؽ ذيبر اهٌيّ ؿوٓ ٌػبق أّشؾ يً اهيّاػًٌٖ.
ّشّٖاظل اهظٌدّق خلدٖى اهيشبؿدث فٕ يجبل إدارث اهيبهٖج اهـبيج ُّّ ،يب ٖخغيً خلٖٖى اإلدارث اهيبهٖج هنل األيّال

اهوٖتٖج اهخٕ ٖدٖرُب اهيظرف اهيرنزٔ ّاهظٌدّق اهشٖبدْ هوذرّث  ،تِدف خلدٖى خّظٖبح دّل نٖفٖج خـزٖز اهيشبءهج
ّاهضفبفٖجّ .يً اهّاغخ أً يّكف اهدنّيج اهجدٖدث إٖجبتٕ هوغبٖج فٕ ُذا اهخظّط ُّّ ،يّكف ٌضٖد تبهدنّيج
الخخبذٍ.

