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تٞ احتفايٓا بٗرٙ أٜٚ، َٔ غٗس َازع َٔ نٌ عاّ بايّٝٛ ايعاملٞ يًُطتًٗو  51حتتفٞ نٌ دٍٚ ايعامل يف ايـ 

، زافل ذيو ْكص يف االحتٝادات األضاض١ٝ بايػ١ ايصعٛب١ ضتجٓا١ٝ٥ إٚبالدْا تعٝؼ ظسٚف  7153املٓاضب١ ايعاّ 

ٚايطسٚز١ٜ ، فطاًل عٔ عٔ ايدٚا٤ ، ٚنإ يهٌ ذيو تأثريات ضًب١ٝ ٚضاز٠ ع٢ً املطتًٗو ايُٝين ، حٝح غٗد 

ٚيف ظٌ أٚضاع اقتصاد١ٜ ، ًٗو ايُٝين ٚبطسم احتهاز١ٜ ايطٛم ايتذازٟ ايُٝين ْٛع َٔ االضتػالٍ يًُطت

 ض١٦ٝ ددًا ، ْٚطب١ تطخِ َستفع يف األضعاز ، قابٌ ذيو ازتفاع يف َعدٍ ايبطاي١ ٚتٛضع يف ظاٖس٠ ايفكس .

ٕ املطتًٗو ايُٝين ٚبإزاد٠ أٚزغِ نٌ ايظسٚف االقتصاد١ٜ ايط١٦ٝ اييت افسشتٗا ايظسٚف ٚاألٚضاع ايسا١ٖٓ ، اال 

ظٌ صاَدًا َٚتهٝفًا َع ايظسٚف اييت املت ب٘ ، ٚال ٜصاٍ نريو ، ٚمبٓاضب١ ايّٝٛ ايعاملٞ ، قٟٛ باهلل  ٚإميإ

، حنٞ صُٛد املطتًٗو ايُٝين ْٚت٢ُٓ إ ٜتذاٚش ٖرٙ ايظسٚف ايطاز١٥ عاداًل ٚإٔ تعٛد احلٝا٠ يًُطتًٗو 

 اىل طبٝعتٗا ٜٚٓعِ اجلُٝع باخلري ٚايُٓا٤ ٚاألَٔ ٚاالضتكساز .



ْس٣ اْ٘ َٔ األ١ُٖٝ مبهإ إ ْتطسم يف اطاز االحتفاٍ بٗرٙ املٓاضب١ يًّٝٛ ايعاملٞ ، را املدخٌ ايطسٚزٟ بعد ٖ

ّ اىل احد املٛاضٝع اهلا١َ ٚاحل١ٜٛٝ اجلدٜد٠ ٚاملعاصس٠ اييت تِٗ املطتًٗو ٚتستبط جبٛاْب 7153يًُطتًٗو 

احلدٜح ايدٚيٞ ١ يف ٖٝهٌ االقتصاد ٚتتعاظِ َع َا ٜػٗدٙ ايعامل َٔ تطٛزات َٚتػريات دٖٛسٜ، حكٛق٘ 

 صعٝد ايسقُٞ .ايٚايتحدٜات ٚايصعٛبات اييت تٛادٗ٘ ع٢ً 

ٞ    ٜاتٞ االحتفـاٍ بـايّٝٛ ايعـاملٞ يًُطـتًٗو ٖـرا ايعـاّ حتـت غـعاز "          " ٜٚأــٞ   حكـٛم املطـتًٗو يف ايعصـس ايسقُـ

، االقتصـاد ايسقُـٞ    يف ظـٌ االشدٖـا ايـرٟ ٜػـٗدٙ     ( CIَٔ قبٌ املٓظُـ١ ايدشيٝـ١ يًُطـتًٗو     اختٝاز ٖرا ايػعاز 

َــٔ ضــهإ ايعــامل ٜطــتخدَٕٛ األْ ْــت،     ٪01ًَٝــاز غــخص أٚ َــا ٜعــادٍ    3أنجــس َــٔ  حٝــح تــبؤ املتغــسات إ  

، ٚتأَــٌ  ٖــرا ايــسقِ ضــٛف ٜطــتُس يف االزتفــاع   ، ٚنــٌ ايتٛقعــات تػــري إىل إٔ  5991فكــط يف عــاّ   ٪5َكازْــ١ َــع  

اييت املٓظُات ايدٚي١ٝ  بعض ايدٍٚ ٚ د ايسمس١ٝ ٚايػعب١ٝ اىل اجلٗد ايرٟ تكٛدٙ املٓظ١ُ إ تتفاعٌ نٌ اجلٗٛ

ٛ  ت ٕ بٝاْـــاتِٗ تذـــ٘ يتأضـــٝظ أفطـــٌ املُازضـــات ٚايتٛدٗـــات ايـــيت حتُـــٞ املطـــتًٗو يف االقتصـــاد ايسقُـــٞ ٚتصـــ

  .ْتَِٓٗ ٚخصٛصٝتِٗ َصاْ٘ ع٢ً االْ إٔ إٔ ٜجكٛا أمبا ميهٔ املطتًٗهؤ باخلاص١ ع٢ً االْ ْت ، ٚ

ّ  ٜتبًٛز إ ايطبٝعٞ َٔ نإ ايعامل يف األْ ْت اضتخداَات اتطاع َع  ٜتطـل  ، ٚمبـا  االيه ْٚٝـ١  ايتذـاز٠  َفٗـٛ

 ٚمحاٜت٘ املطتًٗو حكٛم ع٢ً احلفاظ ٜعين َا ٖٚٛ ، املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا يكطاع املتٓاَٞ ٚايتطٛز ايتٛضع َع

ــاٍ ايػــؼ َــٔ ــتر بطــال١َ االٖتُــاّ عــٔ ، فطــاًل َػػٛغــ١ بطــا٥ع غــسا٤ أٚ ٚاالحتٝ  ٚإ ، االختٝــاز يف ٚحكــ٘ املٓ

 قد ٜتعـس   اييت األضساز َٔ ٚايتعٜٛض ايتٛع١ٝ ٘ يف ، ٚحك ايطًع١ يف عٝٛب باٟ اعالَ٘  َع ، زاٜ٘  ايٝ٘ ٜطتُع

 خالهلــا َــٔ ٚميهــٔ َتــٛفس٠ اصــبحت ايــيت االدتُــاعٞ ايتٛاصــٌ ضــا٥ٌَٚٓٗــا ٚايٛضــا٥ٌ ايسقُٝــ١  باضــتخداّ هلــا

 . ايٛاقع ع٢ً ايتكًٝد١ٜ األدٚات ٜتذاٚش ٖاتأثري ٚ،  َهإ نٌ اىل ايٛصٍٛ

 

ٕ تطٛز االقتصاد ايسقُٞ ٚاتطاع ْطاق٘ ٚتأثريٙ املتٓاَٞ يف ايعامل َـع تٓـاَٞ قطـاع ايتهٓٛيٛدٝـا ، احـدخ طفـس٠       إ

عتُـد عًٝٗـا نـجري َـٔ دٍٚ ايعـامل املتكـدّ ، اضـاف١ اىل دخـٍٛ اٚضـع          ت تباتـ ، اقتصاد١ٜ َعًَٛات١ٝ ضسٜع١ ايُٓـٛ  

يًُذتُعات ايعسب١ٝ ، حتـ٢ اصـبا ايتطـٛم االيه ْٚـٞ عـا غـبهات ايتٛاصـٌ االدتُـاعٞ َتـا، يًذُٝـع ، نُـا            

، حٝـح   َـٔ ًَٝـازات ايـدٚالزات    حتٛيت ايتذاز٠ اإليه ١ْٝٚ ايّٝٛ إىل قطاع اقتصـادٟ ضـخِ ٜٓـتر أزقاَـا خٝايٝـ١     

  ً إٔ حذــِ ايتذــاز٠  ( ٚايتُٓٝــ١  أْٚهتــاد  صــادز عــٔ َــتمس األَــِ املتحــد٠ يًتذــاز٠     ايتكسٜــس تػــري األزقــاّ ٚفكــًا ي

أٚضـا  نُـا   .7151تسًٜٝـٕٛ عـاّ    77إىل  7153تسًٜٝـٕٛ دٚالز عـاّ    52اإليه ١ْٝٚ قفـص، عًـ٢ املطـت٣ٛ ايـدٚيٞ، َـٔ      



(، الضـُٝا  7153  ايعـاّ احلـايٞ   ايتكسٜس إٔ ٖرا ايتطـٛز يف حذـِ ايتذـاز٠ اإليه ْٚٝـ١ َسغـا يًصٜـاد٠ بكـ٠ٛ خـالٍ         

 . َٓص١  ايتذاز٠ اإليه ١ْٝٚ يًذُٝع( ع٢ً غبه١ االْ ْتتدغؤ تِ ٜإٔ بعد 

ٚهلرا فإ محا١ٜ ، ٚيف ايُٝٔ ال ٜصاٍ ايتعاٌَ عا ايتطٛم االيه ْٚٞ حدٜح ايعٗد ٚحمدٚد االضتخداّ 

يف ظٌ االقتصاد ايسقُٞ ٜٓبػٞ إٔ تعط٢ اٖتُاّ خاص  ٚع٢ً بٛعٞ املطتًٗو ٚتسغٝدٙ يهٞ ميازع حكٛق٘ 

 ١ٝ ٚغري ايسمس١ٝ يًذٗات ذات ايعالق١.نٌ املطتٜٛات ايسمس

ٚعًـ٢ ٚدـ٘   ٚضًبٝات٘ ، ب ايتعاٌَ َع ٖرا ايٛاقع بهٌ اجياب١ٝ جييكد اصبحت ايتذاز٠ االيه ١ْٝٚ ٚاقعًا َعاغًا ٚ

، ٚيف ظٌ َتطًبات ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ املتُج١ً (WTO ١ًٝ ايعاملَٓظ١ُ ايتذاز٠ اخلصٛص بعد اْطُاّ ايُٝٔ اىل 

ضٛام ايعسبٝـ١ نذٗـات َٓافطـ١ حكٝكٝـ١ ،     ألبتحسٜس ايتذاز٠ يف ايطًع ٚاخلدَات ، ٚدخٍٛ ايػسنات االدٓب١ٝ ا

هٓــ١ يتأدٜتٗــا  ُاملايظــسٚف املٓاضــب١  ٚملــا تــٛفسٙ ايتذــاز٠ االيه ْٚٝــ١ َــٔ تطــٌٗٝ عًُٝــات ايتٓــافظ اذا َــا تــٛفست      

 .ا، َػازٜعٗا ٚحتككت َتطًبات جن

تكٓٝـات احلدٜجـ١ ٜتطًـب ايـٛعٞ ٚاالدزاى ألبعـاد ٖـرٙ ايتكٓٝـات املتطـٛز٠         اييف ضٝام َا تكـدّ ، فـإ ايتعاَـٌ َـع     ٚ

ٔ ، ٚاْعهاضاتٗا ايتأثري١ٜ احملت١ًُ ع٢ً املد٣ ايكسٜـب ٚايبعٝـد    يٓـاحٝتؤ االجيابٝـ١ ٚايطـًب١ٝ ٚتُٓٝـ١ اجلاْـب      ا َـ

 اًل بأٍٚ ٚذيو يتفادٟ ايٛقٛع فسٜط١ يًتحٍٛ ايسقُٞ .اإلجيابٞ ٚاحتٛا٤ أثس اجلاْب ايطًيب اٚ
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