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أضواء على أهم األحداث
خير يٌػلج اهضرق األّشػ ّضيبل إفرٖلٖب تفخرث يً اهخغٖٖر غٖر اهيشتّقّ .رغى يب ٖتدّ ّاغضب اهّٖى يً أً االٌخفبغبح
اهضـتٖج سبءح ّهٖدث اهرغتج فٕ يزٖد يً اهضرٖج اهشٖبشٖج ّاالسخيبؿٖج ّاالكخظبدٖج ،فلد سبء خّكٖخِب يفبسئب هوسيٖؾّ ،ضخٓ
هظٌدّق اهٌلد اهدّهّٕ .خرسؾ ُذٍ األزيج إهٓ سذّر شٖبشٖج فٕ األظل ،هنً اهلغبٖب االكخظبدٖج سزء ال ٖخسزأ يٌِب.
ّكد نبٌح اهيٌػلج خشٖر ؿوٓ يشبر اهخـبفٕ يً األزيج اهـبهيٖج ضخٓ أّاخر ؿبى  ،0202ضٖد خشبرؽ اهٌيّ هٖظل إهٓ
 %9,3فٕ ؿبى  0202تـد أً توغ  %0,0فٕ ؿبى  ،0223ارخنبزا ؿوٓ أداء اهتوداً اهيظدرث هوٌفػ فٕ اهيٌػلج تظفج
أشبشٖجّ .يؾ ذهم ،فوى ٌٖسص اهٌيّ تخّازٌَ اهتػٕء ػّال اهشٌّاح اهيبغٖج فٕ إٌضبء اهّؼبئف اهنبفٖج هولّْ اهـبيوج
اهيخٌبيٖج.
ّٖختًٖ تّغّش يً خػّر األضداد األخٖرث أً اإلظالضبحّ ،ضخٓ اهٌيّ االكخظبدٔ اهشرٖؾ اهذٔ ضِدٌبٍ يً ضًٖ إهٓ آخر
فٕ خٌّس ّيظر ،ال ٖينٌِب االشخيرار يب هى خؤد إهٓ إٌضبء ّؼبئف هولّْ اهـبيوج اهيخٌبيٖج تشرؿج ّخلخرً تشٖبشبح
اسخيبؿٖج يالئيج هفئبح اهشنبً األغـف .فضخٓ ٖنًّ اهٌيّ كبتال هالشخيرارٖ ،سة أً ٖنًّ ضبيال هوسيٖؾ ّأً ٖسٌٕ ذيبرٍ
اهسيٖؾّ ،ال خشخأذر تِب كوج يضؼّؼجّٖ .يذل اهفشبد اهيخّػً فٕ اهيٌػلج إُبٌج غٖر يلتّهج هنرايج يّاػٌِٖبّ ،ال ضم أً
االفخلبر إهٓ كّاؿد هـتج ضفبفج ّؿبدهج شٖنًّ يفغٖب إهٓ خلّٖع اهٌيّ اهضبيل هوسيٖؾ.
ّفٕ ٌفس اهّكح ،هً ُٖنخة االشخيرار ألٔ سدّل أؿيبل ٖلّى ؿوٓ اهديز االسخيبؿٕ يب هى ٖظتص االشخلرار االكخظبدٔ
اهنوٕ ّاهيبهٕ شبئداّٖ .ينً أً ٖنًّ غٖبة ُذا االشخلرار يضنّب ضبشيب ضخٓ هوتوداً ذاح اهيؤششبح اهلّٖج ،يذويب تٌٖح
األزيج األخٖرثّ .خالل فخرث االغػراة ّؿدى اهٖلًٖ اهراٌُج فٕ اهيٌػلج ،خزداد أُيٖج اضخّاء االخخالالح اهيخزاٖدث فٕ
اهيبهٖج اهـبيجّ ،االرخفبؽ اهيشخير فٕ اهيدٌّٖٖج ّخنبهٖف خديج اهدًّّٖ ،اهخغخىُّ ،رّة رؤّس األيّالّ .يب هى ٖخى
اهخـسٖل تنتص ُذٍ اهيخبػر اهيِددث هالشخلرار االكخظبدٔ اهنوٕ ّاهيبهٕ ،فيً اهيينً أً خخشتة فٕ خلّٖع اهذلج ّخضّٖل
أٔ سدّل أؿيبل اسخيبؿٕ سدٖد ؿً يشبرٍ اهشوٖى.
ّٖترز ٌّؿبً يً اهخػّراح فٕ االضخيبالح اهيخّكـجُّ ،يب ؿدى االشخلرار فٕ اهيٌػلج ّاالرخفبؽ اهضبد فٕ أشـبر اهّكّد
ّاهغذاءٌّ .خٖسج هذهم ،خشّد آفبق االكخظبد ؿوٓ اهيدْ اهلرٖة أسّاء ؿدى ٖلًٖ نذٖفج غٖر يـخبدث خٌتؾ يً خلوة اهيّكف
اهشٖبشٕ ّاأليٌٕ فٕ ؿدد يً اهتوداً.

فتبهٌشتج هيـؼى اهتوداً اهيظدرث هوٌفػ ،شخؤدٔ اهزٖبدث اهيخّكـج فٕ أشـبر اهٌفػ ـ يً  93دّالر هوتريٖل إهٓ  029دّالر
هوتريٖل ـ ّفٕ أضسبى إٌخبسَ إهٓ يـدالح ٌيّ أؿوٓ فٕ ؿبى ّ 0200أرظدث يبهٖج ّخبرسٖج أكّْ ،تبهرغى يً زٖبداح
اإلٌفبق اهـبى فٕ اٌّٗج األخٖرثّ .يً اهيخّكؾ أً ٖظل يخّشػ ٌيّ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ اهضلٖلٕ فٕ ُذٍ اهتوداً (ؿدا هٖتٖب)
إهٓ  %9,3فٕ ؿبى  0200يلبرٌج تيـدل  %9,3فٕ ؿبى  ،0202تٌٖيب ُٖخّكؾ أً ٖؼل اهٌيّ غٖر اهٌفػٕ ؿٌد يشخّْ
 %9,3فٕ ؿبى ّ .0200تبهٌشتج هدّل يسوس اهخـبًّ اهخوٖسُٕٖ ،خّكؾ أً ٖظل اهٌيّ إهٓ  %9,7فٕ ؿبى ٌ 0200ؼرا
هوخّشؾ فٕ إٌخبر اهٌفػ هغيبً اشخلرار اهـرع اهـبهيٕ فٕ يّاسِج اٌلػبؽ اهـرع يً توداً أخرُّْٖ .الضَؼ أً اهٌيّ
غٖر اهٌفػٕ فٕ دّل يسوس اهخـبًّ اهخوٖسٕ يِٖأ هزٖبدث شرٖـج خخسبّز ٌلػج يئّٖج ّاضدث هٖظل إهٓ  %3,9فٕ ؿبى
ّ .0200يً اهيلدر أً ٖرخفؾ فبئع اهضشبتبح اهسبرٖج اهخبرسٖج اهيسيـج يً  090يوٖبر دّالر إهٓ  997يوٖبر دّالر
هوتوداً اهيظدرث هوٌفػ (ؿدا هٖتٖب)ّ ،يً  091يوٖبر دّالر إهٓ  929يوٖبر دّالر فٕ دّل يسوس اهخـبًّ اهخوٖسٕ.
ّخختبًٖ آفبق االكخظبد تًٖ اهتوداً اهيشخّردث هوٌفػ .فتبهٌشتج هيظر ّخٌّسٌ ،خّكؾ اٌخفبع اهٌيّ ُذا اهـبى تيب ٖخراّش تًٖ
ٌ 9 ّ 0,3لبػ يئّٖج ؿيب نبً ؿوَٖ فٕ ؿبى  ،0202اٌـنبشب هفخراح خّكف اهٌضبػ االكخظبدٔ أذٌبء االضخسبسبحّ ،خراسؾ
اهٌضبػ اهشٖبضّٕ ،اٌخفبع االشخذيبراحّٖ .فرع ؿدى اهٖلًٖ اهشٖبشٕ ؿتئب ؿوٓ االكخظبد فٕ هتٌبً ،تٌٖيب ٖؼل اهٌيّ
ينتّضب فٕ تبنشخبً ٌخٖسج هخداؿٖبح اهشّٖل اهخٕ اسخبضح اهتالد فٕ اهـبى اهيبغٕ .غٖر أً اهٌيّ ّاظل االٌخـبص فٕ يـؼى
اهتوداً األخرْ ،ضٖد اشخفبدح األردً ّيّرٖخبٌٖب ّاهيغرة يً ارخفبؽ أشـبر اهفّشفبح ّاهضدٖد اهخبى.
ّخـيل اهضنّيبح فٕ سيٖؾ أٌضبء اهيٌػلج ؿوٓ يّاسِج اهخػّراح اهشٖبشٖج ـ ّارخفبؽ أشـبر اهشوؾ األّهٖج ـ تبهخّشؾ فٕ
دؿى أشـبر اهّكّد ّاهغذاءّ ،زٖبدث األسّر ّيـبضبح اهخلبؿد فٕ سِبز اهخديج اهيدٌٖجّ ،إسراء خضّٖالح ٌلدٖج إغبفٖج،
ّخخفٖغبح غرٖتٖجّ ،زٖبداح أخرْ فٕ اإلٌفبقّٖ .خراّش ضسى اهخداتٖر اهيبهٖج اهلّيٖج فٕ ؿبى  0200تًٖ أكل يً %2,3
يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ فٕ تـع توداً اهضرق األّشػ ّآشٖب اهّشػٓ اهيشخّردث هوٌفػ إهٓ ضّاهٕ  %00يً إسيبهٕ
اهٌبخز اهيضوٕ فٕ اهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖج (يؾ خّزٖؾ اإلٌفبق ؿوٓ يدار ؿدث شٌّاح)ّ .تٌٖيب خخّافر هدْ تـع اهتوداً
يّارد نبفٖج هخيّٖل ُذا اإلٌفبق اإلغبفٕ تشِّهج ،فئً ذهم ٖيذل غغػب ؿوٓ اهيّارد اهـبيج ّيشخّٖبح اهيدٌّٖٖج فٕ اهتوداً
األخرّْٖ .ينً أً خنًّ يشبٌدث اهيسخيؾ اهدّهٕ ؿبيال يشبؿدا فٕ شد اضخٖبسبح اهخيّٖل ّاضخّاء خرانى اهدًّٖ.
ّكد خشبرؽ يـدل اهخغخى اهنوٕ ؿتر توداً اهيٌػلج ،يدفّؿب فٕ األشبس تبرخفبؽ األشـبر اهدّهٖج هوشوؾ األّهٖج .غٖر أً
ٌُبم يؤضراح خفٖد تأً خغخى أشـبر اهغذاء ّاهّكّد تدأ ٌٖخلل إهٓ يـدل اهخغخى األشبشّٕ .تضنل أؿى ،شّف ٖخـًٖ ؿوٓ
اهتٌّم اهيرنزٖج فٕ اهيٌػلج أً خّسَ اُخيبيب أنتر إهٓ اهخغخى اهنوٕ ؿٌد خضدٖد أشـبر اهفبئدث األشبشٖج ّيّكف اهشٖبشج
اهٌلدٖج اهنوٌٕ ،ؼرا ألً اهغذاء ّاهّكّد ٖيذالً ٌظف يؤضراح األشـبر االشخِالنٖج خلرٖتب فٕ اهتوداً اهخٕ خغػِٖب إدارث
اهضرق األّشػ ّآشٖب اهّشػّٓ ،ألً ظديبح أشـبر اهشوؾ األّهٖج يً اهيرسص أً خشخير تضنل يزيً إهٓ ضد يبّ .شّف
خٌضأ غغّػ رافـج ألشـبر اهفبئدث األشبشٖج أٖغب خضح خأذٖر اهزٖبدث اهيشيرث فٕ أشـبر اهفبئدث اهـبهيٖج ّؿالّاح اهيخبػر
اهشٖبدٖج.

ّتخالف اهخضدٖبح اٌٖٗج ،خخٖص االٌخفبغبح األخٖرث فرظج نتٖرث هّغؾ رنٖزث هسدّل أؿيبل اهٌيّ اهلبئى ؿوٓ اهديز
االسخيبؿٕ فٕ اهضرق األّشػّٖ .خـًٖ ؿوٓ نل تود أً ٖضدد يشبرا ٌبتـب يً اهداخل إلضداد خغٖٖر ٖضـر اهسيٖؾ تيونٖخَ،
هنً نل اهتوداً ٌٖتغٕ أً خخسبّة يؾ تـع األُداف اهيضخرنج هخضلٖق إينبٌبح اهيٌػلج ؿوٓ اهيدْ األػّل ُّٕ ،اهتٖئج
االكخظبدٖج اهنوٖج اهيشخلرث هنشة اهذلج ّسذة االشخذيبراحّّ ،ؼبئف اهلػبؽ اهخبط اهنبفٖج الشخٖـبة اهـبػوًٖ اهضبهًٖٖ
ّاهلّْ اهـبيوج شرٖـج اهٌيّّ ،اهفرط االكخظبدٖج اهيخبضج هويّاػًٌّٖ ،اهضيبٖج االسخيبؿٖج هوفئبح اهغـٖفجّ ،اهيؤششبح
اهلّٖج ّاهضفبفج اهخٕ خغيً اهيشبءهج ّاهضّنيج اهشوٖيجّ .هٖس اهِدف يً ذهم ُّ يسرد اهضفبؼ ؿوٓ اهٌيّ اهيرخفؾّ ،إٌيب
أٖغب إرشبء ٌيّ أنذر ضيّال هويّاػًٌٖ ٖضلق ينبشة خٌيّٖج خـّد تبهٌفؾ ؿوٓ اهسيٖؾ.
ّفٕ خبرٖخ إؿداد ُذا اهخلرٖر ؿً آفبق االكخظبد اإلكوٖيٕ ،نبٌح ٌُبم أّسَ ؿدى ٖلًٖ يخـددث تضأً يشخلتل يٌػلج اهضرق
األّشػ ّآشٖب اهّشػّٓ .يؾ ذهم ،فئً هدْ اهيٌػلج نذٖرا يً يّاػً اهلّث اهخٕ ٖينً أً ختٌٕ ؿوِٖب .فٌِبم ضتبة
دٌٖبيٖنٕ ٖيذل كػبؿب ؿرٖغب يً اهشنبًٌُّ ،بم يّارد ػتٖـٖج غخيجّ ،شّق إكوٖيٕ نتٖرّ ،يّكؾ سغرافٕ يخيٖزّ ،كدرث
ؿوٓ اهٌفبذ إهٓ األشّاق اهرئٖشجّ .رغى أً اهضِّر اهلبديج شخنًّ يوٖئج تبهخضدٖبح ّال تد أً خضّتِب اهٌنشبح ،فئً ٌُبم
زخيب دافـب هوخغٖٖر ٖينً اهتٌبء ؿوَٖ.

