حقرٍر امراضد اموامٌ ،ألحوةر 2102
ونخص واف
وع اسحورار ضعف اميوو فٌ امعدٍد وى أيحاء امعامه وحضاعد وخاطر امحطوراج امسنةٍث ،ال حزال امححدٍاج ححٍط
ةضةط أوضاع اموامٍث امعاوث .غٖر أٌَ خى إدراز خلدى نتٖر ؽوٓ يدار اهؾبيًٖ اهيبظًٖٖ فٕ خؾزٖز دسبتبح اهيبهٖج
اهؾبيج فٕ أؽلبة خدُّرُب اهدبد فٕ ّ ،8002-8002يً اهيلرر إدراز يزٖد اهخلدى فٕ ُذا اهشأًّٖ .سخؾرط ُذا
اهؾدد يً خلرٖر اهراضد اهيبهٕ اهخلدى اهيدرز ،يؼ اهخرنٖز ؽوٓ دجيَ ّؽٌبضرٍ ّاٌؾنبسبخَ ؽوٓ خّغٖف اهؾيبهج
ّاهؾداهج االجخيبؽٖجٌُّ .ب خترز ؽدث اسخٌخبجبح:


أدرز يؾغى اهتوداً خلديب يودّغب فٕ خلوٖص ؽجز اهيبهٖج اهؾبيج .فيً اهيخّكؼ أً ٌٖخفط اهؾجز فٕ ٌضف
اهتوداً خلرٖتب اهخٕ شيوِب ُذا اهخلرٖر هٖضل إهٓ يسخّٖبح يب كتل اٙزيج أّ أكل يٌِب فٕ اهؾبى اهلبدىّٖ .تدّ
اهخدسً فٕ أرضدث اهيبهٖج اهؾبيج أنذر ّظّدب فٕ االكخضبداح اهيخلديج ،دٖد نبٌح ضديج اهيبهٖج اهؾبيج أشد
ددث ،خوِٖب اكخضبداح اٙسّاق اهضبؽدثّ ،تدرجج أكل فٕ اهتوداً يٌخفظج اهدخل.



خسخغرق جِّد اهسٖعرث ؽوٓ أرضدث اهدًٖ ّكخب أعّل هخدلٖق اهٌخبئج .فلد توغح ٌسة اهدًٖ ذرّخِب فٕ يردوج
يتنرث فٕ اكخضبداح اٙسّاق اهضبؽدث ّإً نبً يً غٖر اهيخّكؼ أً خسخلر فٕ اهؾدٖد يً االكخضبداح
اهيخلديج كتل ّٖ .8002-8002رجؼ ختبعؤ ّخٖرث اهخلدى فٕ االكخضبداح اهيخلديج هدجى اهضديج ّختبعؤ
اهخؾبفٕ يً تؾدُبّ ،إً نبً ٖرجؼ فٕ تؾط اهدبالح أٖظب إهٓ ارخفبػ أسؾبر اهفبئدث ،اهخٕ خخأذر سوتب تأجّاء
ؽدى اهٖلًٖ اهيدٖعج تبهسٖبسبح ّيّاعً اهِشبشج فٕ اهلعبػ اهيضرفّٕٖ .خؾًٖ يّاضوج جِّد ظتع أّظبػ
اهيبهٖج اهؾبيج هسٌّاح عّٖوج فٕ اهؾدٖد يً االكخضبداح اهيخلديج دخٓ ٖينً إؽبدث ٌسة اهدًٖ إهٓ يسخّٖبح يب
كتل اٙزيج.



اؽخيدح اهتوداً اهخٕ خّاجَ ادخٖبجبح نتٖرث هظتع أّظبػ اهيبهٖج اهؾبيج فٕ اهؾبدث ؽوٓ يزٖج يً سٖبسبح
اإلٖراداح ّاهٌفلبح .غٖر أً االكخضبداح اهيخلديج اؽخيدح تّجَ ؽبى ؽوٓ خلوٖص اإلٌفبق أنذر يً اٙسّاق
اهضبؽدث ّاهتوداً يٌخفظج اهدخلّ .كد دبّل يؾغى اهتوداً اهخرنٖز ؽوٓ اهخداتٖر اهخٕ ٖينً أً خُدْدِد أكل
خأذٖر سوتٕ ؽوٓ اهٌيّ ،يذل إضالدبح ترايج اهيسخدلبح ّاهزٖبداح فٕ اهظرائة اٙكل إدداذب هوخشُّبح،
نرسّى اهييخونبح ؽوٓ ستٖل اهيذبلّ .ؽوٓ ّجَ اإلجيبلٖ ،فخرط فٕ ؽٌبضر ؽيوٖج خضدٖخ أّظبػ اهيبهٖج
اهؾبيج دسة اهيخّخٓ أً خجؾل اهيّارد اهؾبيج داؽيج هوٌيّ ّفؾبهج تؾد يردوج اهخلشف ،رغى أً تؾط اهتوداً
– ّخبضج اهخٕ خٌفذ خععب نتٖرث هوخضدٖخ اهيبهٕ – غوح تدبجج إهٓ خظيًٖ اهؾيوٖج خداتٖر يذل خخفٖط
االسخذيبراح ّخّسٖؼ ٌعبق اهزٖبداح اهظرٖتٖج اهخٕ كد خيذل ؽتئب ؽوٓ اهٌيّ عّٖل اٙجل.
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ٌُبم اٌؾنبسبح يِيج هخداتٖر اإلٌفبق ّاإلٖراداح ؽوٓ خّغٖف اهؾيبهج ّاهؾداهج االجخيبؽٖج ّٖخؾًٖ يراؽبخِب
هظيبً اسخيرارٖج اهجِّد اهجبرٖج هظتع أّظبػ اهيبهٖج اهؾبيجّ .يً اهظرّرٔ يراؽبث خٌفٖذ درجج يالئيج
يً اهخضبؽدٖج فٕ فرط اهظرائة ّاهدضّل ؽوٓ اهيزاٖب االجخيبؽٖج دخٓ ٖينً اهدد يً اٗذبر االجخيبؽٖج
اهسوتٖج هيجيّؽبح خداتٖر اهخضدٖخ اهيبهّٕ .يً شأً اؽخيبد سٖبسبح ظرٖتٖج ّأخرْ هويزاٖب االجخيبؽٖج
يضييج تضّرث أفظلّ ،يضدّتج تترايج سّق اهؾيل اهٌشعج ،أً خسبُى فٕ إؽعبء دفؾج هوؾرط ّاهعوة
ؽوٓ اهؾيبهج .غٖر أً اإلضالدبح اهِٖنوٖج ال خزال ُٕ اهؾبيل اهرئٖسٕ هخدسًٖ آفبق اهٌيّ ّخّغٖف اهؾيبهج.

ورغه امحقده املةٍر يحو إعادت امووارد امعاوث إمي وسار قاةل مالسحورار ،فال حزال وواطى ضعف اموامٍث امعاوث لةٍرت.
وال خزال يخعوتبح خيدٖد اهدًٖ اهؾبى ؽبهٖج اهيسخّْ ّخجؾل اهتوداً ؽرظج هخلوتبح اٙسّاق اهيبهٖجّ .كد اسخّؽتح
اٙسّاق فٕ يؾغى اهدبالح اهزٖبداح اهنتٖرث اهخٕ عرأح ؽوٓ اهدًٖ اهؾبى دًّ أً خفلد خّازٌِب ُّّ ،يب ٖرجؼ جزئٖب
إهٓ اهسّٖهج اهّفٖرث اهخٕ أخبدخِب اهتٌّم اهيرنزٖج هدؽى اهٌشبع االكخضبدّٔ ،غوح اهيخبّف نتٖرث تشأً اهيالءث فٕ
دبهج يجيّؽج فرؽٖج فلع يً توداً يٌعلج اهّٖرّ .هنً ُذٍ اهخدرنبح اإلٖجبتٖج فٕ اٙسّاق خسخٌد إهٓ اسخيرار
اهخضدٖخ اهيبهٕ ّيٌبذ اهٌيّ اهيّاخٕ.
ووع حضاعد وخاطر امحطوراج امسنةٍث امحٌ حواجه االقحضاد امعاموٌ ،ال ةد أى ٍسنك ضياع امسٍاساج ورت أخرى ذمك
اموسار امضٍق امذً سٍسوح مهه ةوواضنث حعزٍز امووارد امعاوث ،وع حجيب اموةامغث فٌ سحب امدعه اموامٌ وى
امحعافٌ االقحضادً امذً ال ٍزال هشاّ .تٌٖيب ٖينً هيؾغى اٙسّاق اهضبؽدث ّاهتوداً يٌخفظج اهدخل أً خّكف جِّد
اهخضدٖخ ؽوٓ اهيسخّْ اهّعٌٕ هدًٖ خدسً آفبق اهٌيّ ،فئً نذٖرا يً االكخضبداح اهيخلديج ال ٖخبح هِب ُذا اهخرف فٕ
االخخٖبرّ .نويب سيدح غرّف اهخيّٖلٌٖ ،تغٕ إجراء اهخضدٖخ تّخٖرث خخّافق يؼ دبهج االكخضبدّ .دخٓ ٖخينً ضٌبػ
اهسٖبسبح يً يراؽبث اؽختبراح اهدّرث االكخضبدٖج تضّرث أفظلٌٖ ،تغٕ هِى اهخرنٖز ؽوٓ اُٙداف اهِٖنوٖج أّ اهيؾدهج
السختؾبد اهؾّايل اهدّرٖج .أيب إذا جبء اهٌيّ يخٖتب ه٘يبل ،فٌٖتغٕ أً ٖنًّ خع اهدفبػ اّٙل ُّ اهسٖبسج اهٌلدٖج
ّاهسيبح ٙدّاح اهظتع اهيبهٕ اهخولبئٕ تبهؾيل دًّ كّٖدّ .إذا اٌخفط اهٌيّ إهٓ أكل تنذٖر يً يسخّْ اهخّكؾبح فٕ
اهؾدد اهدبهٕ يً خلرٖر آفبق االكخضبد اهؾبهيٕ ،فسّف ٖخؾًٖ ؽوٓ اهتوداً اهخٕ ٖخّافر هدِٖب اهدٖز اهيبهٕ اهنبفٕ
هوخضرف أً خؾيل ؽوٓ إتعبء ّخٖرث اهخضدٖخ اهيلرر دخٓ ٌِبٖج ؽبى ّ 8002يب تؾدٍ .هنً دّاؽٕ اهدذر ؽوٓ اهيدْ
اهلضٖر ٌٖتغٕ أال خنًّ ؽذرا إلتعبء أّ خأخٖر جِّد اهّضّل تبهيّارد اهؾبيج إهٓ يرنز أكّْ ؽوٓ اهيدْ اهيخّسع،
إذ ال ٖزال ُذا اهِدف يعوتب جُّرٖب هخدلٖق اهٌيّ اهلبتل هالسخيرارّ .دخٓ اهتوداً اهخٕ خخيخؼ تأّظبػ يبهٖج يّاخٖج
ٌستٖب ٌٖتغٕ أً خدخفغ تبهلدر اهيالئى يً االدخٖبعٖبح اهّكبئٖج دخٓ خخينً يً يّاجِج أٔ ضديبح فٕ اهيسخلتل.

