ٌشرث صٌدوق اهٌلد اهدوهي
اهشرق األوسظ وشيبل إفريليب

دؼى األسؽبر اهينوِّف في اهشرق األوسظ

يٌتغي خوجيهه تشنل أفطل
ٌشرث صٌدوق اهٌلد اهدوهي اإلهنخروٌيج
 41يبيو 2142

يضػج ّكّد فٕ اهلبُرث ،يظر ،ضٖد توغ اهدؿى اهنوٕ ؿوٓ
اهغذاء ّاهّكّد أنذر يً  %9يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ فٕ
ؿبى ( 3122اهظّرث)Khaled Elfiqi/EPA :



دؿى األشـبر اهيـيى اهضبئؾ فٕ توداً اهضرق األّشػ غبهتب يب ٖنًّ ينوفب ّغٖر نفء



ضتنبح األيبً االسخيبؿٕ اهيّسِج خخٖص دؿيب أفغل ّخفشص اهيسبل هخّسَٖ اهيزٖد يً اهيّارد إهٓ تٌّد اإلٌفبق
ذاح األّهٖج



إظالش اهدؿى ٌٖتغٕ أً ٖنًّ سزءا يً اشخراخٖسٖج إظالش أّشؾ ٌػبكب هوضد يً اهفلر ّخضسٖؾ اهٌيّ اهضبيل
هنل ػتلبح اهيسخيؾ.

هٌبم حنويبح نثيرث في اهشرق األوسظ وشيبل إفريليب خلدى دؼيبً نتيرا هويواظٌيً ؼوى أسؽبر

اهوكود واهيواد اهغذائيج ،سؽيبً يٌهب هخخفيف أثر ارخفبغ أسؽبر اهسوػ أو خوزيػ اهثروث اهيخحللج يً

اهيوارد اهظتيؽيج.

ّفٕ ٌدّث ؿلدُب ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ يؤخرا ،كبل اهيضبرنًّ إً ُذٍ اهشٖبشبح اهيػتلج هوضيبٖج االسخيبؿٖج ،رغى
اهٌّاٖب اهػٖتج اهخٕ خٌتؾ يٌِب ،خفرع ؿتئب يخزاٖدا ؿوٓ اهيّازٌبح ّيشخّٖبح اهدًّٖ اهضنّيٖج ّهٖشح تبهغرّرث
اهّشٖوج األنفأ هخّسَٖ اهيشبؿداح إهٓ ضرائص اهشنبً األنذر اضخٖبسبً.
ّخأخٕ اهخضّالح االسخيبؿٖج ّاهشٖبشٖج غٖر اهيشتّكج اهخٕ ٖضِدُب اهنذٖر يً توداً اهيٌػلج هخؤند اهرغتج اهشبئدث فٕ
اهخرّر يً اهّغؾ اهراًُ ّاؿخٌبق شٖبشبح اكخظبدٖج-اسخيبؿٖج سدٖدثّ .فٕ ُذا اهشٖبق ،كبهح اهشٖدث ٌـيح ضفٖق،
ٌبئة يدٖر ؿبى اهظٌدّق ،إٌَ "ضخٓ ٌٖسص اهخضّل اهشٖبشٌٕٖ ،تغٕ أً خنًّ اهرنبئز االكخظبدٖج كّٖج ّ ...هٖس يً
األيبٌج أً ٌخؼبُر تأً االشخراخٖسٖبح االكخظبدٖج اهضبهٖج شخضلق آيبل اهضتبة اهذٔ غضٓ هنٕ ٖضدد اهخغٖٖر".
ّفٕ ٌدوث ؿُلدح فٕ اهـبظيج ّاضٌػً ؿوٓ ُبيص اجخيبؼبح اهرتيػ اهيشخرنج تيً اهصٌدوق واهتٌم اهدوهي هؽبى

 2142فٕ اهضِر اهيبغّٕ ،خّهح كٌبث اهسزٖرث إدارث اهٌلبص فِٖبٌ ،بكضح يسيّؿج يً اهختراء خسرتج توداً يً داخل
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اهيٌػلج ّخبرسِب فٖيب ٖخـوق تئظالش اهدؿى اهذٔ توغ ضدا ال ٖينً االشخيرار فٕ خضيوَ يً ضٖد اهخنوفج ّؿدى اهنفبءث
فٕ يٌػلج اهضرق األّشػ ّضيبل إفرٖلٖبّ .تضد اهختراء فٕ ُذٍ اهٌدّث نٖف خخظدْ اهضنّيبح هخضدٖبح اإلهغبء
اهخدرٖسٕ هدؿى األشـبر اهيـيى ّخشخضدد أضنبال يً اهضيبٖج االسخيبؿٖج أنذر اشخِدافب هويشخضلًٖ.
ؼيويج ينوفج ويزايب يحدودث
ّتيلبرٌج اهيٌبػق اهيخخوفج ،خترز يٌػلج اهضرق األّشػ ّضيبل إفرٖلٖب الؿخيبدُب اهضدٖد ؿوٓ دؿى األشـبر اهيـيى،
ّخبظج ؿوٓ اهغذاء ّاهّكّدّ .خضٖر خلدٖراح إدارث اهضرق األّشػ ّآشٖب اهّشػٓ اهخبتـج هوظٌدّق إهٓ أً خنوفج اهدؿى

ختوغ ضّاهٕ  323يوٖبر دّالر ،أّ أنذر يً  %8يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ اهذٔ خضللَ اهيٌػلج ،يٌِب  %91خلرٖتب
خخخط تدؿى اهّكّد (أٌؼر اهرشى اهتٖبٌٕ).
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تؽض اهخوطيح هفواخير اهيصروفبح
تيلبرٌج اهيٌبػق اهيخخوفج ،خترز يٌػلج اهضرق األّشػ ّضيبل إفرٖلٖب الؿخيبدُب ؿوٓ دؿى

األشـبر اهيـيىّ ،خبظج ؿوٓ اهغذاء ّاهّكّد
(يوٖبر دّالر % ،يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ)

اهنهرتبء
36.:
1.:

اهغذاء
32.:
1.8

اهوكود
275.6
6.6

اهيظبدر :اهشوػبح اهّػٌٖج؛ ّخلدٖراح ختراء ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ.

يسيّؽ اهدؿى فٕ :3122
 323يوٖبر دّالر
( %8.3يً إسيبهٕ اهٌبخز
اهيضوٕ)

ّػتلب هوّنبهج اهدّهٖج هوػبكج ،نبً دؿى أشـبر اهتخرّل فٕ يٌػلج اهضرق األّشػ ّضيبل إفرٖلٖب ٌضّ ذوذٕ اهدؿى اهيلدى
ؿوٓ يشخّْ اهـبهى فٕ ؿبى ّ .311:فٕ ُذا اهخظّط خلّل اهشٖدث ضفٖقٖ" :خرنز يـؼى اهدؿى اهذٔ ٖلدى ؿوٓ األشـبر
فٕ ُذٍ اهيٌػلج  ...إذ أً ؿددا نتٖرا يً اهتوداً فٕ يٌبػق أخرْ كد خخوٓ تبهفـل ؿً ُذا اهٌؼبى ّاٌخلل إهٓ ٌؼى أفغل
هوضيبٖج االسخيبؿٖج".
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ّأكل األّغبؽ نفبءث ُّ اهشبئد فٕ اهتوداً اهيظدرث هوٌفػ ،إذ أً شـر اهّكّد اهيٌخفع ٖـختر اشخضلبكبً يؤندا فٕ ؼل
ّفرث اهيّارد اهػتٖـٖج هدْ ُذٍ اهتوداًّ .رغى أً أداء توداً اهيٌػلج اهيشخّردث هوٌفػ أفغل ٌشتٖبً تّسَ ؿبى ،فئً اهدؿى
ال ٖزال ٖيذل خضدٖبً يبهٖبً ضشتيب خّغص اهخلدٖراح فٕ ُذا اهخظّط .فـوٓ شتٖل اهيذبل ،خضٖر خلدٖراح اهظٌدّق إهٓ
أً اهدؿى اهنوٕ ألشـبر اهغذاء ّاهّكّد توغ أنذر يً  %9يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ فٕ يظر ّاألردً فٕ ؿبى .3122

أيب ضتنبح األيبً االسخيبؿٕ نأدّاح أنذر نفبءث فٕ اشخِداف اهفلراءّ ،نذهم ٌؼى اهخأيٌٖبح االسخيبؿٖج ،فنوِب ٖشبُى
تدّر أكل فٕ اهيٌػلجّ .ؿوٓ ّسَ اهخضدٖد ،ال خُشخخدى اهخضّٖالح اهٌلدٖج ّغٖرُب يً أضنبل اهدؿى اهيتبضر هودخل
اشخخدايبً ّاشؾ اهٌػبق فٕ اهيٌػلج ،نيب أٌِب خفخلر إهٓ اهخيّٖل اهنبفٕ ضٖذيب ُّسدح.

ّٖخشى دؿى األشـبر اهيـيى ؿتر يٌػلج اهضرق األّشػ ّضيبل إفرٖلٖب تغـف اهفـبهٖج فٕ يشبؿدث اهفلراء اهذًٖ ٌٖخِٕ
تِى األير إهٓ اهضظّل ؿوٓ ضظج ظغٖرث ٌشتٖب يً اإلٌفبق اهيخظط هودؿىّ .فٕ ُذا اهظدد كبهح اهشٖدث ضفٖق:

" اهلّل تأً دؿى اهػبكج اهيـيى ٖينً أً ٖفٖد اهفلراء ُّ يسرد خرافج  ..فضّاهٕ  %31فلػ يً ُذا اهدؿى ٖظل إهٓ
اهفلراء تٌٖيب ٖشخفٖد غٖر اهيضخبسًٖ يً  %91يٌَ"ّ .أٖد اهدنخّر أيٖج ػّكبًّ ،زٖر اهيبهٖج األردٌٕ ،رأٔ اهشٖدث ضفٖق
فلبل" :إً ٌؼبى اهدؿى اهيّضد اهضبهٕ ال ٖضلق اهغرع يٌَ ألً يـؼى اهدؿى ٖضظل ؿوَٖ األغٌٖبء".
اهتديل
ّخّافلح آراء يسيّؿج اهختراء ؿوٓ اهضبسج إهٓ إهغبء ٌعى دؼى األسؽبر اهيهدرث هويوارد ّاهخٕ ٖشخفٖد يً يـؼيِب
األغٌٖبءّ ،خػتٖق ٌؼبى يّسََّ هضتنبح األيبً االسخيبؿٕ ٖخٖص هوفلراء يشخّْ أفغل يً اهضيبٖجّ .كد اخفق اهختراء ؿوٓ

أً ضتنبح األيبً االسخيبؿٕ أنذر خّفٖرا هوخنوفجّ ،يً ذى فِٕ خخرم كدرا أنتر يً يّارد اهيبهٖج اهـبيج ٖينً خّسَِٖ
هإلٌفبق ؿوٓ أّهّٖبح أخرْ ٖشخفٖد يٌِب اهشنبً تضنل ؿبى ،نبالشخذيبر فٕ اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهخـوٖى ّاهرؿبٖج اهظضٖج.
فـوٓ شتٖل اهيذبل ،أٌفلح األردً ؿوٓ اهدؿى أنذر يً  %9يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ فٕ ؿبى ّ ،3122فٕ اهيلبتل هى
خرظد اهيّازٌج اهـبيج إال  %2.5يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ هيضرّؿبح االشخذيبر فٕ اهظضج ّاهخـوٖى.
ّاخفق اهشٖد ُّزَٖ أٌػٌّّٖ غٌّزاهٖس أٌبٖبّ ،نٖل ّزارث اهيبهٖج اهينشٖنٕ ،يؾ اهختراء اٗخرًٖ ؿوٓ أً إظالش ٌؼبى
اهدؿى اهيـيى أير "ضخيٕ"ّ ،كبل إً "اهينشٖم خٌفق سبٌتبً نتٖراً يً اهيّازٌج ؿوٓ اهفلراءّ ،هنٌِب ال خفـل ذهم ؿوٓ ٌضّ
يـيى".
ّهضتنبح األيبً االسخيبؿٕ خأذٖر أؿيق تنذٖر يً اهدؿى اهيـيى .فـوٓ شتٖل اهيذبل ،خضٖر خلدٖراح اهظٌدّق إهٓ أً ٌؼى
اهخضّٖالح اهٌلدٖج ذاح اهخظيٖى اهدكٖق ٖينً أً خؤدٔ إهٓ ضظّل أفلر  %51يً اهشنبً فٕ اهضرق األّشػ ّضيبل

إفرٖلٖب ؿوٓ ٌشتج خخراّش تًٖ  %86 ّ %61يً اإلٌفبق ،يلبرٌج تٌشتج  %31ييب ٌُٖفق ؿوٓ دؿى أشـبر اهّكّد ّ
 %46ييب ٌُٖفق ؿوٓ دؿى أشـبر اهغذاء.
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خجبرة اهتوداً
ّٖـخيد نذٖر يً اهتوداً ؿوٓ اشخِداف فئبح اسخيبؿٖج تـٌِٖب ،نأً خسـل يٌبفؾ اهٌؼبى يلظّرث ؿوٓ األػفبل أّ
اهيخلبؿدًٖ ،أّ ؿوٓ األشر فٕ يٌبػق سغرافٖج يضددثٌُّ .بم ػرٖلج أخرْ ٖخى يً خالهِب خخظٖط كشبئى هألشر
اهيشخِدفج ضخٓ خخينً يً اشخِالم كدر يـًٖ يً يٌخسبح اهغذاء أّ اهّكّد اهغرّرٖج.

ّفٕ ُذا اهشٖبق كبهح اهشٖدث ضفٖقٌُ" :بم ػرق نذٖرث الشخِداف اهفلراء ،إيب تدؿى اهشوؾ اهخٕ ٖشخِونٌِّب ،أّ اشخِداف
اهيٌبػق اهخٕ ٖـٖضًّ فِٖب ،أّ خّفٖر أشـبر ّخضّٖالح ٌلدٖج خيذل ضرٖبً ضٖبث تبهٌشتج هِى".
ففٕ األردً ،ؿوٓ شتٖل اهيذبل ،خى خضدٖد ضظط خيٌّٖٖج هوشنر ّاألرز ّاهوتً اهتّدرث تأشـبر سترٖج يخفغج ؿً
ػرٖق اشخضداد ٌؼبى اهلشبئى ـ ّذهم فٕ إػبر إظالش دؿى اهيّاد اهغذائٖج فٕ أّائل خشـٌٖبح اهلرً اهيبغٕ.
ّفٕ اهينشٖم ،شيص ٌؼبى اهدؿى اهغذائٕ ) (Tortivalesاهذٔ تدأ خػتٖلَ فٕ ؿبى  2::1تضظّل األشر يٌخفغج اهدخل
فٕ اهيٌبػق اهضغرٖج ؿوٓ نٖوّغراى يً ختز "اهخّرخٖال" ّٖيٖب تبشخخداى اهتػبكبح "اهذنٖج" ،تٌبء ؿوٓ اخختبر هوشـج
اهيبهٖجّ .فٕ ّكح الضق ،خى إهغبء اهترٌبيز تبهخدرٖز ّديسَ يؾ ترٌبيز خّفٖر اهفرط ) (Oportunidadesاهذٔ ٖلدى
خضّٖالح ٌلدٖج هيضدّدٔ اهدخل.
ّفٕ خرنٖب ،خى إهغبء دؿى األشـبر اهيـيى تبهخدرٖز تدءا يً ذيبٌٌٖبح اهلرً اهيبغٕ ّضخٓ أّائل األهفٌٖبح فٕ شٖبق
ترٌبيز أّشؾ ٌػبكب هخظضٖص أّغبؽ االكخظبد اهنوّٕ .ضّل ُذا اهترٌبيز كبل اهشٖد يضيد ضٖيضمّ ،زٖر اهيبهٖج
اهخرنٕ" :هلد فرغٌب غرٖتج يرخفـج ؿوٓ اهّكّد ّاشخخديٌب اإلٖراداح اهيضللج هإلٌفبق ؿوٓ اهخـوٖى ّاهرؿبٖج اهظضٖج

ّاهخضّٖالح اهٌلدٖج هوفلراء".

ّفٕ إٖراً ،ظييح اهضنّيج ٌؼبيبً هوخـّٖع اهٌلدٔ ٖخى خـيٖيَ تبهخّازٔ يؾ زٖبدث ضبدث فٕ أشـبر اهّكّدّ .نبً
اهيلظّد يً اهخضّٖالح اهٌلدٖج فٕ األظل أً خظل إهٓ يسيّؿج يشخِدفج خخأهف يً األشر اهفلٖرث ،هنٌِب ايخدح فٖيب

تـد هخضيل سيٖؾ اهشنبً ضخٓ خزداد فرط ٌسبش اإلظالش.
اهخأثير ؼوى اسخلرار االكخصبد اهنوي واهٌيو

ّأؿرة اهيضبرنًّ فٕ اهٌدّث ؿً رأِٖى تأً إظالش اهدؿى ٌٖتغٕ أً ٖنًّ سزءا يً اشخراخٖسٖج إظالش ّاشـج اهٌػبق.
ّ اخفق اهيضبرنًّ ؿوٓ أً اهشٖبشبح االكخظبدٖج اهنوٖج ّاهِٖنوٖج اهشوٖيج يػوة غرّرٔ هوضفبؼ ؿوٓ اهٌيّ يؾ خخفٖع
اهتػبهج ّاهفلر.
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ّأند اهشٖد أٌبٖب أٌَ يب يً تود اشخػبؽ خضلٖق اهٌيّ اهيشخير دًّ إرشبء االشخلرار االكخظبدٔ اهنوٕ ُّّ ،يب ٖخػوة
االٌغتبػ اهيبهٕ إهٓ سبٌة يخػوتبح أخرّْ .كبل شٖبدخَ إً "إظالش ٌؼبى دؿى األشـبر شبؿد اهينشٖم ؿوٓ خضلٖق ٌيّ
أشرؽ ييب ضللخَ توداً أخرْ يبزاهح خػتق ٌؼبى اهدؿى اهيـيى".
ّكبل اهشٖد ضٖيضم إً خرنٖب نبٌح خـبٌٕ ؿسزا يبهٖب نتٖرا ّيزيٌب ّيشخّٖبح يدٌّٖٖج يرخفـج فٕ فخرث اهخشـٌٖبحّ ،إً
ٌؼبى دؿى األشـبر اهتبُؼ اهخنوفج نبً أضد أشتبة ُذا اهـسزّ .كد ضِد االكخظبد ٌّتبح يً اهخغخى اهيرخفؾ تشتة
اهوسّء إهٓ االكخراع يً اهتٌم اهيرنزٔ هخيّٖل ؿسز اهيبهٖج اهـبيج ،ييب أغر تبهفلراء أنذر يً أٔ ضرٖضج شنبٌٖج

أخرّْ .شبؿد إظالش ٌؼبى اهدؿى فٕ ٌِبٖج اهيػبف ؿوٓ اهّظّل تـسز اهيّازٌج إهٓ يب ٖلرة يً اهظفرّ ،خضلٖق
خفع نتٖر فٕ ٌشتج اهدًٖ إهٓ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوّٕ ،خّفٖر دؿى أنتر هوفلراء.
ّرغى أً اهخضّالح اهشٖبشٖج اهسبرٖج خٌضئ خضدٖبح أيبى ظٌبؽ اهشٖبشبح فٕ اهضرق األّشػ ّضيبل إفرٖلٖب يً ضٖد
اهتدء فٕ إظالش اهدؿى  ،فلد ضدد اهشٖد ػّكبً ؿوٓ ؿدى ّسّد تدٖل شّْ اهخخوٕ ؿً ٌؼبى دؿى األشـبر اهضبهٕ اهذٔ

"ٖخشتة فٕ ّظّل ؿسز اهيبهٖج اهـبيج ّاهضشبة اهسبرٔ إهٓ يشخّْ ال ٖينً االشخيرار فٕ خضيوَ".
دور اهخواصل
ّاخفق اهختراء ؿوٓ أً ٌسبش إظالش اهدؿى ٖخػوة ضيوج هوخّاظل اهسيبُٖرٔ خشوػ اهغّء ؿوٓ يزاٖب اإلظالشّ ،خٌضئ
ضبهج يً اهزخى اهشٖبشّٕ ،خُرشٕ خّكـبح ّاكـٖج تضأً يب ٖينً خضلٖلَ.
ّيً اهرشبئل اهيِيج اهخٕ ٌٖتغٕ خّظٖوِب إهٓ اهشنبً تضنل ؿبى أً ّفّراح اهيّازٌج شّف خشخخدى هظبهص اهسيٖؾ،
نأً خّسََّ هضيبٖج اإلٌفبق اهـبى اهضبهٕ ؿوٓ اهخـوٖى ّاهظضج ّاهتٌٖج اهخضخٖج أّ هوخّشؾ فٕ ُذا اإلٌفبق.

ّكبهح اهشٖدث ضفٖق إٌَ "يً اهغرّرٔ تٌبء خّافق فٕ اٗراء ؿوٓ اهيشخّْ اهشٖبشٕ ّّغؾ خػج هوخّاظل اهسيبُٖرٔ
فٕ شٖبق اإلهغبء اهخدرٖسٕ هٌؼبى دؿى األشـبر"ّ .أغبف اهدنخّر ػّكبً أً "اهيشؤّهٖج خلؾ ؿوٓ ظٌبؽ اهشٖبشبح فٕ

أً ٖفشرّا هوسيِّر اٌـنبشبح االشخيرار فٕ خػتٖق ٌؼبى اهدؿى غٖر اهلبتل هالشخيرار ّاهذٔ ٖؤدٔ فٕ ٌِبٖج اهيػبف
إهٓ خرانى ؿسز اهيبهٖج اهـبيج ّأؿتبء اهدًّٖ".
ّضدد اهشٖد ضٖيضم ؿوٓ أً إظالش دؿى األشـبر كد ال ٌٖػّٔ تبهغرّرث ؿوٓ خنوفج شٖبشٖج يب داى "خظيٖيَ سٖد ّٖخى
اإلؿالى تَ ؿوٓ ٌضّ نفء ّٖلخرً تخّفٖر تدائل أخرْ يذل يسبٌٖج اهخـوٖى ّاهرؿبٖج اهظضٖج هوفلراءّ ،خخفٖع اهيـدالح

اهغرٖتٖج ؿوٓ اهيّاد اهغذائٖجّ ،زٖبدث ُذٍ اهيـدالح ؿوٓ اهشٖبراح ّاشخِالم اهّكّد".
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نيف يينً أً يسبؼد اهصٌدوق
ّظرضح اهشٖدث ضفٖق تأً اهظٌدّق ٖينٌَ خلدٖى اهيضّرث اهفٌٖج ّإػالؽ اهتوداً ؿوٓ اهدرّس اهيشخفبدث يً خسبرة
غٖرُب يً اهتوداً األؿغبءّ .كبهح إٌَ يً اهيِى هوغبٖج خضشًٖ سّدث اإلٌفبق اهـبى ّيـبهسج كغٖج اهدؿى هخوتٖج
االضخٖبسبح االسخيبؿٖج فٕ اهيٌػلجّ ،زٖبدث االشخذيبر فِٖبّ ،دؿى رأشيبهِب اهتضرّٔ ،خّفٖر اهيزٖد يً فرط اهـيل

هيّاػٌِٖبّ ،اه ضد يً ؿسّزاخِب اهيبهٖج اهخٕ خخشتة فٕ رفؾ يشخّٖبح اهيدٌّٖٖج ّيزاضيج اهلػبؽ اهخبط فٖيب ٖضخبسَ
يً كرّع.

