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ملدمت
قهضث الخجاعة الخاعحُت لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة مؿخىٍاث همى مدؿاعٖت واهبذ النهًت الاكخهاصًت الكاملت
ً
التي ؤهجؼتها الضولت ٖلى مضاع الؿىىاث اإلاايُت ،هما سجلذ ججاعة ؤلاماعاث ً
جُىعا ملخىْا مً خُث جىىٕ الهاصعاث غحر
ً
الىفُُت وػٍاصة حجمها ٖلى هدى مُغص ،فًال ًٖ فخذ ؤؾىاق صولُت حضًضة ؤمام اإلاىخجاث الىَىُت.
وفي الخلغٍغ الخالي ،الظي ًدمل ٖىىان "عنض ومخابٗت وجدلُل جُىعاث الخجاعة الخاعحُت" والظي ٌغُي الفترة اإلامخضة ختى
ببغٍل مً ٖام  ،2016وؿلِ الًىء  -مً زالٌ الغنض واإلاخابٗت والخدلُل لؤلعكام والبُاهاث والاخهاءاث ٖ -لى ؤهم
اإلاؿخجضاث والخُىعاث طاث الهلت الىزُلت بهظا اإلاىيىٕ ،م٘ الترهحز ٖلى الاعجباٍ بحن الىمى في الخجاعة الخاعحُت لضولت
ؤلاماعاث ومٗضالث همى الاكخهاص ؤلاماعاحي ٖلى زلفُت اإلاىار الٗام الظي ًسُم في الىكذ الغاهً ٖلى الاكخهاصي الٗالمي
ً
ً
مازغا ًٖ اإلاىٓماث الضولُت اإلاٗىُت بالىمى الٗالمي والاكخهاص الضولي ،وفي
اؾدىاصا بلى ؤخضر البُاهاث التي نضعث
ملضمتها مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ،ونىضوق الىلض الضولي وغحرهما مً الهُئاث الضولُت طاث الهلت.
والخلُلت ؤن هظا الىمى في الخجاعة الخاعحُت لضولت ؤلاماعاث ججلى بكيل غحر مؿبىق ٖلى مضاع الؿىىاث اإلاايُت ،بط بلغ
حجم الخجاعة الخاعحُت ـ غحر الىفُُت ـ م٘ اخدؿاب ججاعة اإلاىاَم الخغة بلغ  / 1.632 /جغٍلُىن صعهم ٖام  2014بِىما
خللذ الخجاعة اإلاباقغة  / 1.72 /جغٍلُىن صعهم (  291.9ملُاع صوالع ) ..منها الىاعصاث  / 696.4 /ملُاع صعهم والهاصعاث /
 / 132.2ملُاع صعهم وبٖاصة الخهضًغ / 243.7 /ملُاع صعهم .ومً زم ،خافٓذ الضولت ٖلى مياهتها اإلاخلضمت ٖلى زاعَت
ً
وؤًًا في ججاعة الخضماث
الخجاعة الٗاإلاُت وجبىؤث مياهت باعػة ٖاإلاُا في الهاصعاث الؿلُٗت وفي الىاعصاث مً الؿل٘،

ً
جإهُضا ٖلى
بجمُ٘ ؤقيالها .وحٗض ألاعكام واإلاُُٗاث الىاعصة في جلغٍغ بخهاءاث الخجاعة الضولُت . 2015مبكغة وحُٗي
اؾخمغاعٍت هجاح الؿُاؾاث الاكخهاصًت للضولت ً
ٖاما جلى آلازغ .وما مً قً في ؤن هظا الىجاح كض حٗؼػ بفًل مياهت

صولت ؤلاماعاث ٖلى الؿاخت الخجاعٍت الٗاإلاُت.
فلض خافٓذ ؤلاماعاث ٖلى مياهتها بىنفها ؤهم ؾىق للهاصعاث والىاعصاث الؿلُٗت ٖلى مؿخىي صوٌ الكغق ألاوؾِ
وبفغٍلُا خؿب جلغٍغ بخهاءاث الخجاعة الضولُت .2015
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اإلاخلخ
















الخىفيذي

في جلغٍغه خىٌ مؿخجضاث آفاق الاكخهاص الٗالمي للٗام الجاعي  ،2016جىك٘ نىضوق الىلض الضولي  IMFهمى
الاكخهاص الٗالمي بيؿبت  3.4%هظا الٗام و %3.6في ٖام  ،2017باهسفاى َفُف ًٖ الخيبااث الهاصعة في
ً
ً
مخىايٗا هظا الٗام ،في خحن
حٗافُا
ؤهخىبغ  .2015وكاٌ جلغٍغ نىضوق الىلض :بن الاكخهاصاث اإلاخلضمت ؾدكهض
ً
جىاحه اكخهاصاث ألاؾىاق الىاقئت والاكخهاصاث الىامُت ً
حضًضا ًخمثل في جباَا وجحرة الىمى ،التي جىك٘ همىها
واكٗا
بيؿبت  %4.3هظا الٗام و %4.7في ٖام .2017
ً
الخىكٗاث التي جًمنها جلغٍغ نىضوق الىلض الضولي للىمى الاكخهاصي الٗالمي في  ،2016جىافلذ ؤًًا ،وبلى خض
هبحر م٘ جىكٗاث مٗضلت للىمى الٗالمي ولىً باهسفاى بلغ ؤهثر مً واخض في اإلااثت والهاصعة ًٖ مىٓمت الخجاعة
الٗاإلاُت  .WTOففي ؾبخمبر مً الٗام اإلااض ي ،كضعث مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ؤن الخجاعة الٗاإلاُت ؾىف جغجف٘ بيؿبت
 3.9في اإلااثت هظا الٗام ،بُض ؤجها زفًذ هظه الخىكٗاث بلى  2.8في اإلائت ،في جىكٗاث مدضزت.
في خحن ؤن الؿُاؾاث الاكخهاصًت الؿلُمت التي جيخهجها صولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة جدىٌ صون خضور جباَا
مفاجئ في الىمى الاكخهاصي ،بال ؤن التراح٘ الخالي في ؤؾٗاع الىفِ عبما ًيىن له جإزحر ٖلى الىمى الاكخهاصي الظي
حكهضه البالص ،خؿبما ؤفاصث قغهت " فىهـ بًيىهىمُىـ"  FocusEconomicsؤلاؾباهُت اإلاخسههت في ألابدار
الاكخهاصًت.
في الىكذ الظي ًثاع فُه كضع هبحر مً الكً والجضٌ خىٌ الاججاه اإلاؿخلبلي للبيُت ألاؾاؾُت التي جغجىؼ ٖليها
ؾُاؾاث الخجاعة والاؾدثماع الٗاإلاُت ،فةن ما ًُلم ٖلُه مباصعة  E15لٗامي  2015و  2016جخًمً ؾلؿلت مً
املخاصزاث التي جخمدىع في مجملها خىٌ البيُت الٗاإلاُت للخجاعة والاؾدثماع ) .(GTIAوفي الىاك٘ ،بغػث صٖىاث في
آلاوهت الازحرة للبدث في  -ؤو باألخغي  -إلٖاصة الىٓغ في ؾُاؾاث. GTIA
الٗالكاث الاكخهاصًت بحن صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة والىالًاث اإلاخدضة جدٓى بمياهت زانت خُث جغبِ بحن
البلضًً عوابِ ججاعٍت كىٍت وٖالكت وَُضة في مجاٌ الاؾدثماع ،والىثحر منها له ٖالكت مباقغة آلان بهاصعاث الىفِ
مً صولت ؤلاماعاث؛ ومً زم حٗض هظه الٗالكت واخضة مً ؤؾغٕ الكغاواث الاكخهاصًت همىا ٖلى الهُٗض الٗالمي.
همذ وجحرة الخٗاون بحن الاجداص ألاوعّي ) (EUوصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في آلاوهت ألازحرة ،ومً اإلاغجح ؤن جخٗؼػ
ؤهثر في يىء اللىاٖض الجضًضة الخانت بمىذ الخإقحراث إلاىاَني البلضًً وفي ْل همى الخجاعة الثىاثُت .وٍلضع ميهاي
ؾدُفان ؾخىباعو ،ؾفحر الاجداص ألاوعّي بلى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ؤن الخجاعة بحن الجاهبحن كض همذ بيؿبت
خىالي  10في اإلااثت في ٖام .2013
الٗالكاث الثىاثُت بحن ؤؾترالُا وصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٖالكاث مخٗضصة الجىاهب وؾغَٗت الىمى .وكض ٖؼػ
مً هظه الٗالكاث الغوابِ الخجاعٍت الىاؾٗت بحن الضولخحن؛ طلً ؤن صولت ؤلاماعاث هي ؤهبر قغًٍ ججاعي في الكغق
ألاوؾِ ألؾترالُا.
جمثل اجفاكُاث الخٗاون الفني وؤلاصاعي الجمغوي ؤخض املخاوع الغثِؿُت في اإلالف ؤلاكلُمي والضولي للهُئت الاجداصًت
للجماعن ٖلى مضاع ؾىىاث ٖمغها الؼمني اللهحر وؿبُا ،وجىُلم الهُئت في هظا اإلالف مً وىجها الهُئت الاجداصًت
ً
الغؾمُت اإلاٗىُت بالكإن الجمغوي ،فًال ًٖ التزاماتها الضولُت هًٗى فاٖل في مىٓمت الجماعن الٗاإلاُت ومىٓمت
الخجاعة الٗاإلاُت واملجخم٘ الضولي.
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الفصل ألاول :حعزيفاث ومفاهيم
أوال :مىظماث دوليت وإكليميت
 مىظمت الخجارة العاإلايت )) (WTOباإلهجلحزًت  : (World Trade Organizationهي مىٓمت ٖاإلاُت ملغها مضًىت
حىُف في ؾىَؿغا ،مهمتها ألاؾاؾُت هي يمان اوؿُاب الخجاعة بإهبر كضع مً الؿالؾت والِؿغ والخغٍت .وهي
اإلاىٓمت الٗاإلاُت الىخُضة املخخهت باللىاهحن الضولُت اإلاٗىُت بالخجاعة فُما بحن الضوٌ .جًم مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت
ً
ً
ً
ً
ً
ًٖىا .بيافت بلى  24صولت مغاكبت.
 160صولت
 صىدوق الىلد الدولي ) International Monetary Fund (IMFووالت مخسههت مً مىٓىمت بغٍخىن ووصػ جابٗت
لؤلمم اإلاخدضة ،ؤوص ئ بمىحب مٗاهضة صولُت في ٖام  1945للٗمل ٖلى حٗؼٍؼ ؾالمت الاكخهاص الٗالمي .وٍل٘ ملغ
جلغٍبا بٗضصهم البالغ ً 188
الهىضوق في واقىًُ الٗانمت ،وٍضًغه ؤًٖائه الظًً ًمثلىن حمُ٘ بلضان الٗالم ً
بلضا.
 البىك الدولي ) World Bank (WBهى واخض مً الىواالث اإلاخسههت في ألامم اإلاخدضة ،التي حٗنى بالخىمُت .وكض بضؤ
وكاَه باإلاؿاٖضة في بٖماع ؤوع َّبا بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت وهي الفىغة التي جبلىعث ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت الثاهُت في
"بغٍخىن ووصػ "بىالًت هُى هامبكحر ألامغٍىُت ،وَٗض ؤلاٖماع في ؤٖلاب الجزاٖاث مىي٘ جغهحز ٖام ليكاٍ البىً؛
ً
هٓغا بلى اليىاعر الُبُُٗت والُىاعت ؤلاوؿاهُت ،واخخُاحاث بٖاصة الخإهُل الالخلت للجزاٖاث ،والتي جازغ ٖلى
الاكخهاصًاث الىامُت والتي في مغخلت جدىٌ ،ولىً البىً الُىم ػاص مً جغهحزه ٖلى جسفُف خضة الفلغ ههضف مىؾ٘
ل جمُ٘ ؤٖماله .وٍغهؼ حهىصه ٖلى جدلُم ألاهضاف ؤلاهماثُت لؤللفُت التي جمذ اإلاىافلت ٖليها مً حاهب ؤًٖاء ألامم
اإلاخدضة ٖام  ،2000والتي حؿتهضف جدلُم جسفُف مؿخضام لخضة الفلغ.
 مؤجمز ألامم اإلاخحدة للخجارة والخىميت (ؤوهىخاص (
)United Nations Conference on Trade and Development ( UNCTAD
جم بوكاء ألاوهىخاص ههُئت خيىمُت صاثمت في ٖام  ،1964وهى الهُئت الغثِؿُت الخابٗت لجهاػ ألاماهت الٗامت لهُئت ألامم
ً
اإلاخدضة ،في مجاٌ الخجاعة والخىمُت .وٍبلغ ٖضص ؤًٖاء ألاوهىخاص خالُا  188صولت .وَكاعن في ٖمله بهفت مغاكبحن هثحر
ً
مً اإلاىٓماث الخيىمُت الضولُت وغحر الخيىمُت ،فًال ًٖ ممثلي املجخم٘ اإلاضوي .ألامحن الٗام إلااجمغ ألاوهىخاص هى
َّ
الضهخىع /مىهِؿا هُخىي  ،وهى هُنى ألانل جىلى مىهب ألامحن الٗام في  1ؾبخمبر.
جخمثل ؤهضافه ألاؾاؾُت في جدلُم ؤكص ى ما ًمىً جدلُله مً الؼٍاصة في فغم الخجاعة والخىمُت اإلاخاخت للبلضان الىامُت .
مؿاٖضة هظه البلضان ٖلى مىاحهت الخدضًاث الىاقئت ًٖ الٗىإلات وٖلى الاهضماج في الاكخهاص الٗالمي ٖلى ؤؾاؽ ؤهثر
ً
بههافا.
 لاجحاد ُ
ألاور ّبي )European Union (EU
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ً
هى حمُٗت صولُت للضوٌ ألاوعبُت ًًم  28صولت وآزغها واهذ هغواجُا التي اهًمذ في ً1ىلُى ، 2013جإؾـ بىاء ٖلى
اجفاكُت مٗغوفت باؾم مٗاهضة ماؾترزذ اإلاىكٗت ٖام  1992مَّ ،
ولىً ً
هثحرا مً ؤفياعه مىحىصة مىظ زمؿُيُاث
اللغن اإلااض ي.
مً ؤهم مباصت الاجداص ألاوعّي هلل نالخُاث الضوٌ اللىمُت بلى اإلااؾؿاث الضولُت ألاوعبُت .لىً جٓل هظه
ً
اجداصا
اإلااؾؿاث مديىمت بملضاع الهالخُاث اإلامىىخت مً ول صولت ٖلى خضة؛ لظا ال ًمىً اٖخباع هظا الاجداص
فُضعالُا؛ خُث بهه ًخفغص بىٓام ؾُاس ي فغٍض مً هىٖه في الٗالم.
ً
َّ
ً
مىخضا طا ٖملت واخضة هي الُىعو الظي جبيذ اؾخسضامه  19صولت
لالجداص ألاوعّي وكاَاث ٖضًضة ،ؤهمها وىهه ؾىكا
مً ؤنل الـ 28ألاًٖاء ،هما ؤن له ؾُاؾت ػعاُٖت مكترهت وؾُاؾت نُض بدغي مىخضة .اخخفل في ماعؽ 2007
بمغوع ً 50
ٖاما ٖلى بوكاء الاجداص بخىكُ٘ اجفاكُت عوما.
 اجحاد (ميركىضىر)  MERCOSURالاكخهاصي :اؾم ججم٘ لضوٌ املخغوٍ الجىىّي بإمغٍيا الالجُيُت في بَاع
اكخهاصي ؤو بخٗبحر ؤصح جىخل اكخهاصيً ،مثل جلً الضوٌ؛ قإجها في طلً قإن عابُت آؾُان .وجخإلف هظه الغابُت
ً
ً ً
ًٖىا وامال هظلً بىلُفُا وصوال هثحرة في ؤمغٍيا
مً ألاعحىخحن والبراػٍل وألاوعوغىاي وباعاغىاي Kؤما فجزوٍال فلِؿذ
الالجُيُت .جًم  250ملُىن وؿمت م٘ هاجج مدلي بحمالي ًبلغ جغٍلُىن صوالع ؤمغٍيي ؤو هدى  76في اإلااثت مً الىاجج
املخلي ؤلاحمالي في ؤمغٍيا الالجُيُت.
 مجلـ الخٗاون الخلُجي )Gulf Cooperation Council (GCC
مجلظ الخعاون لدول الخليج العزبي وَٗغف ً
ؤًًا باؾم مجلظ الخعاون الخليجي وهى اجداص بكلُمي ٖغّي ٖلى
اإلاؿخىي الؿُاس ي والاكخهاصي ،ميىن مً ؾذ صوٌ ؤًٖاء جُل ٖلى الخلُج الٗغّي هي ؤلاماعاث والبدغًٍ
والؿٗىصًت وؾلُىت ٖمان وكُغ واليىٍذ.
وان ول مً الكُش حابغ ألاخمض الهباح والكُش ػاًض بً ؾلُان آٌ جهُان مً ؤصخاب فىغة بوكاثه ،ففي 16ماًى
1976ػاع ؤمحر صولت اليىٍذ آهظان الكُش حابغ ألاخمض الهباح صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة لٗلض مباخثاث م٘
عثِـ صولت ؤلاماعاث الكُش ػاًض بً ؾلُان آٌ جهُان خىٌ بوكاء مجلـ الخٗاون الخلُجي ،واكترح فىغة بوكاء هظا
املجلـ؛ لؿض الىلو الظي زلفخه اإلاملىت اإلاخدضة بٗض زغوحها مً الخلُج الٗغّي َّ .
جإؾـ املجلـ في  25ماًى
1981باالحخمإ اإلاىٗلض في ؤبىْبي ٖانمت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،بٗضما جىنل كاصة ول مً ؤلاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة وصولت البدغًٍ واإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت وؾلُىت ٖمان وصولت كُغ وصولت اليىٍذ بلى نُغت حٗاوهُت جًم
ً
الضوٌ الؿذ ،تهضف بلى جدلُم الخيؿُم والخيامل والترابِ بحن صولهم في حمُ٘ اإلاُاصًً ونىال بلى وخضتهاً .خىلى
ألاماهت الٗامت للمجلـ خالُا ٖبض اللُُف بً عاقض الؼٍاوي .وٍخسظ املجلـ مً الغٍاى ملغا له.

ً
ثاهيا :مصطخلحاث اكخصادًت عاإلايت
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 الىاجج املحلي ؤلاحمالي )Gross Domestic Product (GDP
ٖباعة ًٖ اللُمت الؿىكُت ليل الؿل٘ النهاثُت والخضماث اإلاٗترف بها بكيل مدلي ،والتي ًخم بهخاحها في صولت ما في
مضة ػمىُت مدضصةً .
ً
ماقغا إلاؿخىي اإلاِٗكت في الضولت ] .[2وال ٌٗض
غالبا ما ًخم اٖخباع بحمالي الىاجج املخلي للفغص
ً
ملُاؾا لضزل الفغص .وبمىحب الىٓغٍت الاكخهاصًتٌ ،ؿاوي بحمالي الىاجج املخلي للفغص
بحمالي الىاجج املخلي للفغص
ً
جماما بحمالي الضزل املخلي للفغص  GDI .وٍخٗلم بحمالي الىاجج املخلي بالخؿاباث اللىمُت ،وهي ماصة في الاكخهاص
الىلي .وٍجب ؤال ًخم الخلِ بحن بحمالي الىاجج املخلي وبحمالي الىاجج اللىمي ) (GNPالظي ًسهو ؤلاهخاج خؿب
اإلالىُت.
 اإلايزان الخجاري Trade Balance
هى الفغق بحن كُمت واعصاث بلض ما في مضة ما ،وبحن كُمت ناصعاجهٌٗ .خبر اإلاحزان الخجاعي مً اإلااقغاث الاكخهاصًت
الهامت وجىمً كُمخه في جدلُل ميىهاجه ولِـ في كُمخه اإلاُللت؛ لهظا ال بض مً مٗغفت هىُٖت ول مً ميىهاجه وهُيلخه
ؤي وؿبت اإلاىاص ألاولُت ؤو اإلاىاص ههف اإلاهىٗت ؤو اإلاهىٗت بلى بحمالي اإلاؿخىعصاث ؤو الهاصعاث.
 ضياضت الحمائيت (في الخجاعة الضولُت ) Protectionism
هي الؿُاؾت الاكخهاصًت التي تهضف لخلُُض الخجاعة بحن الضوٌ ،باؾخسضام َغق مثل عف٘ الغؾىم الجمغهُت ٖلى
الؿل٘ اإلاؿخىعصة ،وجدضًض همُاتها ،والخهو الخلُُضًت ،ومجمىٖت مخىىٖت مً غحرها مً ألاهٓمت الخيىمُت
اإلالُضة التي تهضف بلى جثبُِ الىاعصاث ،ومى٘ ألاحاهب مً الاؾدُالء ٖلى ألاؾىاق املخلُت والكغواث .هظه الؿُاؾت
هي جدالف وزُم م٘ اإلاىاهًت للٗىإلات ،وٍدىاكٌ م٘ خغٍت الخجاعة.
 ضزيبت الليمت اإلاضافت (VAT) Value Added Tax
هي يغٍبت مغهبت جفغى ٖلى فاعق ؾٗغ الخيلفت وؾٗغ اإلابُ٘ للؿل٘ ،فهي يغٍبت جفغى ٖلى جيلفت ؤلاهخاج ،وٍمىً
اللىٌ الًغٍبت ٖلى اللُمت اإلاًافت هي يغٍبت غحر مباقغة ْهغث للمغة ألاولى ؾىت  1954في فغوؿا بفًل مىعَـ
لىعٍه الظي وي٘ كىاٖضها الغثِؿُت ؾىت 1953؛ فيان مٗضٌ الًغٍبت الٗاصي  %20م٘ ػٍاصاث ونلذ بلى  %23و
 %25هما واهذ جخًمً مٗضالث مىسفًت بدضوص  6و .%10
َ
 الحىكمت الحكامت ؤو َح ْىكمت ؤو الحاكميت (مهُلح حضًض في الٗغبُت وي٘ في ملابل اللفٔ ؤلاهجلحزي (
) -Governanceؤو الفغوس ي ) ، (Gouvernanceوَؿخٗمل ً
ؤًًا لفٔ خاهمُت .ولض مهُلح «الخىهمت» ٖلى
وػن فىٖلت (في ؾُاق ول مً الٗىإلات و الخىؾبت) .والخىهمت هي اليكاٍ الظي جلىم به ؤلاصاعة .وهي جخٗلم
باللغاعاث التي جدضص الخىكٗاث ،ؤو مىذ الؿلُت ،ؤو الخدلم مً ألاصاء .وهي جخإلف بما مً ٖملُت مىفهلت ؤو
مً حؼء مدضص مً ٖملُاث ؤلاصاعة ؤو اللُاصة .وفي بٌٗ ألاخُان مجمىٖت مً الىاؽ حكيل خيىمت إلصاعة هظه
الٗملُاث والىٓم.

الفصل الثاوي :الىمى العالمي واوعكاضاجه على اكخصاد دولت ؤلاماراث
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صىدوق الىلد الدولي ًخفض جىكعاجه لىمى لاكخصاد العالمي في 2016
َّ
في جلغٍغه خىٌ مؿخجضاث آفاق الاكخهاص الٗالمي للٗام الجاعي  ،2016جىك٘ نىضوق الىلض الضولي همى الاكخهاص
الٗالمي بيؿبت  3.4%هظا الٗام و %3.6في ٖام  ،2017باهسفاى َفُف ًٖ الخيبااث الهاصعة في ؤهخىبغ  .2015وكاٌ
ً
ً
مخىايٗا هظا الٗام ،في خحن جىاحه اكخهاصاث ألاؾىاق
حٗافُا
جلغٍغ نىضوق الىلض :بن الاكخهاصاث اإلاخلضمت ؾدكهض
ً
الىاقئت والاكخهاصاث الىامُت ً
حضًضا ًخمثل في جباَا وجحرة الىمى ،التي جىك٘ همىها بيؿبت  %4.3هظا الٗام و%4.7
واكٗا
في ٖام .2017
جلغٍغ نىضوق الىلض ؤقاع ً
ؤًًا الى ؤن "الٗام الجاعي ؾُيىن ٖام الخدضًاث الىبحرة وٍيبغي ؤن ًىٓغ نىإ الؿُاؾاث في
مضي مخاهت اكخهاصاتهم ٖلى اإلاضي اللهحر وهُفُت ؾبل حٗؼٍؼها ،م٘ يغوعة الاهخمام في هفـ الىكذ بأفاق الىمى ٖلى
اإلاضي ألاَىٌ" .وؤياف ؤن ؤلاحغاءاث َىٍلت ألاحل ؾُيىن لها آزاع بًجابُت بالفٗل ٖلى اإلاضي اللهحرَ ًٖ ،غٍم ما
جدلله مً صٖم الثلت وػٍاصة بًمان اإلاىاَىحن باإلاؿخلبل.
َّ
وجىك٘ الخلغٍغ ؤن ًغجف٘ الىمى في الاكخهاصاث اإلاخلضمت بلى  %2.1وؤن ٌؿخمغ بهىعة مُغصة في ٖام  ،2017وهى ما ًمثل
ً
جدؿىا ؤيٗف بضعحت َفُفت ٖما وعص في جيبااث جلغٍغ نىضوق الىلض في ؤهخىبغ اإلااض ي ،فُما ؤياف الخلغٍغ ؤن ؤؾٗاع
الىفِ اإلاىسفًت ،بلى حاهب الخىجغاث الجُىؾُاؾُت والهغاٖاث الضازلُت في بٌٗ الخاالث ،ؾخٓل جازغ ً
ؾلبا ٖلى
آلافاق اإلاؿخلبلُت في الكغق ألاوؾِ.
ويلىل الصىدوق :بن عف٘ الفاثضة اإلاخىك٘ في الىالًاث اإلاخدضة كض بضؤ بالفٗل جإزحره ٖلى الاكخهاص الٗالمي خُث بضؤ
اإلاؿدثمغون في بٖاصة ؤمىالهم بلى الؿىق ألامغٍىُت الغخىام الفغنت وهى ما ؤصي بلى ػٍاصة كىة الضوالع .وَٗخبر الهىضوق ؤن
الاكخهاصاث في الضوٌ الىامُت جىاحه جدضًاث ؤهثر.
وؤقاع بلى ؤن البراػٍل الضولت التي قهضث الٗام الجاعي ؤهبر زفٌ لخىكٗاث الىمى الاكخهاصي في الٗامحن اإلالبلحن بىدى
 3.5في اإلااثت بِىما ؤقاعث الخىكٗاث بلى ؤن الاكخهاص البراػٍلي لً ٌسجل ؤي همى في الٗام الخالي .ؤما الهحن فُلىٌ
ً
مكحرا الى
الهىضوق :بجها كلب كهت الاكخهاص الٗالمي اإلاخجضص بؿبب الخلاعٍغ اإلاخىانلت ًٖ جباَا الاكخهاص الىَني
اهسفاى هبحر في ؤؾٗاع اإلاىاص الخام هىان بؿبب جغاح٘ الُلب املخلي .وٍىضح ؤن جىكٗاث الىمى لالكخهاص الهُني لم
حكهض ؤي حغُحر خُث ًيخٓغ ؤن ًىمى الاكخهاص الهُني بىدى  6.3في اإلااثت ؤزىاء الٗام الجاعي و  6في اإلااثت ؤزىاء الٗام
اللاصم.
وٍخىك٘ الهىضوق ً
ؤًًا ؤن جٓل عوؾُا في مغخلت الغوىص الاكخهاصي بؿبب اهسفاى ؤؾٗاع الىفِ لىىه ًخىك٘ ؤن حكهض
ً
همىا اكخهاصًا ملبىال الٗام الخالي.
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ً
يُٗفا بؿبب الخىاػن
وباليؿبت لضوٌ حىىب الصخغاء ؤلافغٍلُت الىبري ًخىك٘ الهىضوق ؤن حكهض ؤصاء اكخهاصًا
الجاعي بحن ػٍاصة ؤؾٗاع الفاثضة ٖلى اللغوى واهسفاى ؤؾٗاع اإلاىاص الخام .وحٗخمض صوٌ مثل ؤهجىال وهُجحرًا وحىىب
بفغٍلُا ٖلى ناصعاث الىفِ في كُإ هبحر مً ألاصاء الاكخهاصي الىَني.
وكال الخلزيزً " :
بُٗضا ًٖ جيبااث ألاحل اللهحر ،هالخٔ ؤن آلافاق مداَت بٗضص مً املخاَغ اإلاهمت التي ًل٘ ؤبغػها في
ألاؾىاق الهاٖضة والاكخهاصاث الىامُت ،ومً قإجها حُُٗل الخٗافي الٗالمي" .وٍخٗلم مٗٓم هظه املخاَغ بالخٗضًالث
الجاعٍت في الاكخهاص الٗالمي ،وهي اؾخٗاصة الخىاػن في الهحن ،واهسفاى ؤؾٗاع الؿل٘ ألاولُت ،وآفاق الؼٍاصة الخضعٍجُت
في ؤؾٗاع الفاثضة في الىالًاث اإلاخدضة .وجًم جلً املخاَغ الاخخماالث آلاجُت:
ً
أوال :جباَا ؤقض مً اإلاخىك٘ في الهحن ،مما ًمىً ؤن ٌؿبب ً
مؼٍضا مً الخضاُٖاث ًٖ َغٍم الخجاعة وؤؾٗاع الؿل٘
ألاولُت وجغاح٘ الثلت.
ً
ثاهيا :مؼٍض مً الاعجفإ في ؾٗغ الضوالع ومؼٍض مً الًُم في ؤويإ الخمىٍل الٗاإلاُت؛ مما ًمىً ؤن ٌكيل مىاًَ يٗف
في ألاؾىاق الهاٖضة ،وكض ًىلض ً
آزاعا ؾلبُت ٖلى اإلاحزاهُاث الٗمىمُت في كُإ الكغواث وٍيص ئ جدضًاث جمىٍلُت
ؤمام البلضان ٖالُت الخٗغى ملخاَغ الضوالع.
ً
ثالثا :خضور هىبت ٖاإلاُت مفاحئت مً احخىاب املخاَغ ،ؤًا وان ؾبب خضوثها ،مما كض ًفط ي بلى مؼٍض مً الهبىٍ الخاص
في ؤؾٗاع الٗمالث واخخماٌ الخىجغاث اإلاالُت في اكخهاصاث ألاؾىاق الهاٖضة اللابلت للخإزغ.
ً
رابعا :جهاٖض الخىجغاث الجُىؾُاؾُت في ٖضص مً اإلاىاَم ،مما ًمىً ؤن ًازغ ٖلى الثلت وٍ ْدضر ايُغاباث في خغهت
الخجاعة والخضفلاث اإلاالُت واليكاٍ الؿُاحي.
هظه الخىكٗاث التي جًمنها جلغٍغ نىضوق الىلض الضولي للىمى الاكخهاصي الٗالمي في  ،2016جىافلذ ً
ؤًًا وبلى خض هبحر
م٘ جىكٗاث مٗضلت للىمى الٗالمي ولىً باهسفاى بلغ ؤهثر مً واخض في اإلااثت والهاصعة ًٖ مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت
 ،WTOوالتي خظعث فيها اإلاىٓمت مً ؤن الخباَا في الهحن ومىحت الخللباث الىاؾٗت التي حكهضها ألاؾىاق الٗاإلاُت ال
جؼاٌ حكيل ً
تهضًضا ً
هبحرا للىمى.
ففي ؾبخمبر مً الٗام اإلااض ي ،كضعث مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ؤن الخجاعة الٗاإلاُت ؾىف جغجف٘ بيؿبت  3.9في اإلااثت هظا
الٗام ،بُض ؤجها زفًذ هظه الخىكٗاث بلى  2.8في اإلااثت ،في جىكٗاث مدضزت.
وكاٌ اإلاضًغ الٗام إلاىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت عوبغث ؤػٍفُضو في بُان "الخجاعة ال جؼاٌ حسجل همىا بًجابُا ،وبن وان بمٗضٌ
مسُب لآلماٌ".
وكالذ اإلاىٓمت التي جخسظ مً حىُف ملغا لها :-بن هىالً ٖىامل مسخلفت مؿخمغة في الًغِ الهبىَي ٖلى الخجاعة
الٗاإلاُت .وفي خحن ؤن ماقغاث ؤؾٗاع الؿل٘ الٗاإلاُت ؤْهغث ٖالماث كلُلت ٖلى الخدؿً ،بال ؤن اإلاضي اليامل للخباَا في
الهحن  -ؤهبر مؿتهلً للؿل٘ في الٗالم  -ال ًؼاٌ غحر ماهض.
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ً
مخىكٗا في الهحن وجفاكم جللباث ألاؾىاق اإلاالُت" باٖخباعهما مً ؤبغػ
وؤقاعث اإلاىٓمت بلى "الخباَا ألاهثر خضة مما وان
الٗىامل التي ًمىً ؤن جؼٍض مً جغاح٘ الىمى في الخجاعة الٗاإلاُت هظا الٗام .وم٘ طلً ،كالذ اإلاىٓمت :بن جىكٗاث الىمى
بيؿبت  2.8في اإلااثت ًمىً ؤن جثبذ ؤجها ؤكل مً الىاك٘ بطا ما هجخذ حهىص البىً اإلاغهؼي ألاوعّي الغامُت بلى جدفحز الىمى
في مىُلت الُىعو.
ً
اعجفاٖا بيؿبت  3.6في اإلااثت في ٖام ٖ ،2017لى زلفُت ػٍاصة الُلب ٖلى الؿل٘
وجىكٗذ اإلاىٓمت ؤن حكهض الخجاعة الٗاإلاُت
اإلاؿخىعصة في آؾُا .بُض ؤن اإلاىٓمت كض خظعث في الىكذ هفؿه مً "التهضًض اإلاؿخمغ لؿُاؾت الخماثُت ،بِىما ًىانل
الٗضًض مً الضوٌ فغى كُىص ٖلى الخجاعة".
(اإلاصدر :مىك٘ "ّي ّي س ي" الٗغّي)
آلافاق اإلاخىكعت لىمى لاكخصاد ؤلاماراحي
في خحن ؤن الؿُاؾاث الاكخهاصًت الؿلُمت التي جيخهجها صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة جدىٌ صون خضور جباَا مفاجئ
في الىمى الاكخهاصي ،بال ؤن التراح٘ الخالي في ؤؾٗاع الىفِ عبما ًيىن له جإزحر ٖلى الىمى الاكخهاصي الظي حكهضه البالص،
وهما ؤفاصث قغهت "فىهـ بًيىهىمُىـ"  FocusEconomicsؤلاؾباهُت اإلاخسههت في ألابدار الاكخهاصًت .وفي مداولت
الؾخٗاصة الاؾخضامت اإلاالُت ،ؤٖلً مٗالي /وػٍغ الضولت للكاون اإلاالُت ٖبُض خمُض الُاًغ في ماجمغ صخفي في  24فبراًغ
اإلااض ي ؤن وؿبت يغٍبت اللُمت اإلاًافت ) (VATالتي جبلغ  -٪5.0ؾىف ًخم جىفُظها في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة
ً
اٖخباعا مً ؤوٌ ًىاًغ  . 2018وم٘ طلً ،وفي اإلااجمغ الصخفي هفؿه ،ؤهض الُاًغ ؤن
وبلُت صوٌ مجلـ الخٗاون الخلُجي
فغى يغاثب الكغواث والضزل لِـ ٖلى حضوٌ ألاٖماٌ في الىكذ الخايغ.
أضظ الىمى لاكخصادي ال جشال راسخت
في خحن مً اإلاخىك٘ ؤن ًٓل همى الاكخهاص ؤلاماعاحي مؿخلغا هظا الٗام ً
هٓغا للتراح٘ في ؤؾٗاع الىفِ ،ال جؼاٌ ألاؾـ
الاكخهاصًت في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة عاسخت؛ طلً ؤن الىٓام اإلاهغفي اللىي في البالص ،واهسفاى الضًىن،
والخىىٕ اليؿبي الظي ًخمحز به الاكخهاص ؤلاماعاحي  -ول طلً ًمثل الضعٕ الظي ًىفغ الخماًت الالػمت لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة في مىاحهت ؤي عوىص اكخهاصي خاص .وٍغي مدللىن ؤن همى الاكخهاص ؾحرجف٘ بيؿبت  ٪2.7في ٖام  ،2016وهي وؿبت
ؤكل  0.2هلُت مئىٍت فلِ ًٖ جىكٗاث الكهغ اإلااض ي .وفي ٖام  ،2017مً اإلاخىك٘ ؤن ًىمى الىاجج املخلي ؤلاحمالي لُهل
بلى .٪3.1
في الؿُاق هفؿه ،فةهه ً -
وفلا لؤلعكام والبُاهاث الهاصعة ًٖ ماؾؿت "جغٍضهج بًيىهىمُىـ"  -ونل مٗضٌ الىمى في
الىاجج املخلي ؤلاحمالي لضولت ؤلاماعاث بلى  2.50في اإلااثت في جهاًت الغّ٘ ألاوٌ مً الٗام الجاعي .وفي ألاحل الُىٍل ،حكحر
الخىكٗاث بلى ؤن مٗضٌ الىمى ؾُهل بلى خىالي  4.30في اإلااثت بدلىٌ ٖام .2020
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معدل النمو فً الناتج المحلً االجمالً لدولة االمارات

اإلاصدر :مىك٘ "جغٍضًىج بًيىهىمُىـ" ،هلال ًٖ اإلاغهؼ الىَني إلخهاء بضولت ؤلاماعاث
وباليؿبت بلى اإلاحزان الخجاعي لضولت ؤلاماعاث ،حكحر جىكٗاث "جغٍضهج بًيىهىمُىـ" بلى ؤهه ونل بلى 455718.09ملُىن
صعهم بنهاًت الغّ٘ ألاوٌ مً ٖام  .2016وفي ألاحل الُىٍل ،حكحر الخىكٗاث بلى ؤن اإلاحزان الخجاعي ؾُهل بلى خىالي
 223106.85ملُىن صعهم في ٖام .2020
المٌزان التجاري لدولة االمارات

اإلاصدر :مىك٘ "جغٍضًىج بًيىهىمُىـ" ،هلال ًٖ اإلاغهؼ الىَني إلخهاء بضولت ؤلاماعاث
وفُما ًخٗلم بمٗضٌ الخطخم في صولت ؤلاماعاث ،فةهه  -وبدؿب جلضًغاث وؤعكام "جغٍضهج بًيىهىمُىـ"  -ونل بلى  2.30في
اإلااثت في جهاًت الغّ٘ ألاوٌ مً ٖام ً ،2016
ووفلا للخىكٗاث اإلاؿخلبلُت ً
ؤًًا ،فةهه مً اإلالضع ؤن ٌؿخلغ مٗضٌ الخطخم في
ؤلاماعاث ٖىض  1.49في اإلااثت في غًىن ً 12
قهغا .ؤما في ألاحل الُىٍل ،فمً اإلاخىك٘ ؤن ًبلغ مٗضٌ الخطخم خىالي  3.50في
اإلااثت بدلىٌ ٖام .2020
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معدل التضخم فً دولة االمارات

اإلاصدر :مىك٘ "جغٍضًىج بًيىهىمُىـ" ،هلال ًٖ اإلاغهؼ الىَني إلخهاء بضولت ؤلاماعاث
ً
وفُما ًسو الضًً الخيىمي وؿبت بلى الىاجج املخلي ؤلاحمالي لضولت ؤلاماعاث؛ فلض بلغ هظا الضًً وؿبت  19.47في اإلااثت في
جهاًت الغّ٘ ألاوٌ مً ٖام  ،2016وهما ؤقاعث بُاهاث "جغٍضًىج بًيىهىمُىـ" .وفي ألاحل الُىٍل ،مً اإلاخىك٘ ؤن ًهل
الضًً الخيىمي بلى خىالي  22.32في اإلااثت.
الدٌن الحكومً نسبة الى الناتج المحلً االجمالً لدولة االمارات

اإلاصدر :مىك٘ "جغٍضًىج بًيىهىمُىـ" ،هلال ًٖ اإلاغهؼ الىَني إلخهاء بضولت ؤلاماعاث
وّكإن ؾٗغ الفاثضة في صولت ؤلاماعاث  -وبدؿب "جغٍضًىج بًيىهىمُىـ"  -فلض اؾخلغ ٖىض وؿبت  1.75في اإلااثت في الغّ٘
ألاوٌ مً ٖام  2016ومً اإلاخىك٘ ؤن ًبلى صون حغُحر في غًىن الازني ٖكغ ً
قهغا اللاصمت .وفي ألاحل الُىٍل ،مً اإلاخىك٘
ؤن ًغجف٘ ؾٗغ الفاثضة بلى خىالي  5.25في اإلااثت بدلىٌ ٖام .2020
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سعر الفائدة فً دولة االمارات

اإلاصدر :مىك٘ "جغٍضًىج بًيىهىمُىـ" ،هلال ًٖ اإلاغهؼ الىَني إلخهاء بضولت ؤلاماعاث.
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الفصل الثالث :ضياضاث الخجارة ولاضدثمارالعاإلايت
في الىكذ الظي ًثاع فُه كضع هبحر مً الكً والجضٌ خىٌ الاججاه اإلاؿخلبلي للبيُت ألاؾاؾُت التي جغجىؼ ٖليها ؾُاؾاث
الخجاعة والاؾدثماع الٗاإلاُت ،فةن ما ًُلم ٖلُه مباصعة E15لٗامي  2015و  2016جخًمً ؾلؿلت مً املخاصزاث التي
جخمدىع في مجملها خىٌ البيُت الٗاإلاُت للخجاعة والاؾدثماع) (GTIAوفي الىاك٘ ،بغػث صٖىاث في آلاوهت ألازحرة للبدث في -
ؤو باألخغي  -إلٖاصة الىٓغ في ؾُاؾاث( ، (GTIAوٖلى ألازو في يىء ما ًإحي:
 الاججاهـ ـ ــاث الخضًثـ ـ ــت فـ ـ ــي الخـ ـ ــضفلاث وؾُاؾـ ـ ــاث الخجـ ـ ــاعة والاؾـ ـ ــدثماع الٗاإلاُـ ـ ــت ،بمـ ـ ــا فـ ـ ــي طلـ ـ ــً اعجفـ ـ ــإ ؾالؾـ ـ ــل
اللُمـ ـ ـ ــت الٗاإلاُـ ـ ـ ــت؛ جىـ ـ ـ ــامي الـ ـ ـ ــغوابِ بـ ـ ـ ــحن الخجـ ـ ـ ــاعة والاؾـ ـ ـ ــدثماع ،والخمىٍـ ـ ـ ــل؛ والخـ ـ ـ ــإزحر اإلاتزاًـ ـ ـ ــض للخـ ـ ـ ــىاحؼ غحـ ـ ـ ــر
الجمغهُت فُما وعاء الخضوص والتي حٗترى الخجاعة الٗاإلاُت.
 بـ ـ ـ ــِء وجحـ ـ ـ ــرة اإلافاويـ ـ ـ ــاث الخجاعٍـ ـ ـ ــت اإلاخٗـ ـ ـ ــضصة ألاَ ـ ـ ـ ـغاف ونـ ـ ـ ــٗىص ؤؾـ ـ ـ ــالُب اإلاٗالجـ ـ ـ ــت ؤلاكلُمُـ ـ ـ ــت والجماُٖـ ـ ـ ــت،
والثىاثُت.
ْ هىع هثحر مً "الالٖبحن اللاصعًٍ ٖلى حغُحر كىاٖض اللٗبت" في اإلاكهض الٗالمي مثل الخُىعاث الخىىىلىحُت وهمى
الاكخهاص الغكمي وهظلً الخدىالث في اللىة الاكخهاصًت والؿُاؾُت م٘ نٗىص الاكخهاصاث الىاقئت.
• الضٖىاث اإلاتزاًضة إلاىاحهت الخدضًاث البُئُت والاحخماُٖت الجضًضة ،ح ًىبا بلى حىب م٘ جلً اللاثمت مىظ مضة
َىٍلت ،خُث الخجاعة وكىاٖض الخجاعة الضولُت والؿُاؾاث واإلااؾؿاث طاث الهلت.
في يىء هظه الخلاثم واإلاُُٗاث ،فةن زمت خاحت ملخت بلى بٖاصة الىٓغ في البيُت ألاؾاؾُت التي حؿدىض بليها ؾُاؾاث
الخجاعة والاؾدثماع الٗاإلاُت ،وهى ما ًمىً ؤن ًخدلم  -مً وحهت هٓغها َ ًٖ -غٍم الخىاع الجماعي الظي ًمىً ؤن
ٌكاعن فُه نىإ اللغاع والخبراء وؤصخاب اإلاهلخت لخدضًض الغئي واملجاالث الغثِؿُت طاث الاهخمام اإلاكترن،
والخُاعاث الاؾتراجُجُت في املجاالث آلاجُت:








الغزض :ما الظي ًدخاحه املجخم٘ الضولي مً  GTIAلخدلُم ؤهضاف الؿُاؾت الٗامت اإلاكترهت لهالح الخىمُت
اإلاؿخضامت وخل الخىجغاث خُث جدباٖض وحهاث الىٓغ خىٌ هظا اإلاىيىٕ؟ وما اإلابرعاث الخفايلُت التي جضف٘ بلى
الؿعي للخٗاون في مًماع الخجاعة الضولُت؟
الىطاق :ما اللًاًا التي حؿخضعي ً
مؼٍضا مً الاهخمام مً GTIA؟ ؤًً جدخاج الخيىماث بلى ؤَغ حضًضة للخٗاون؟
هُف ًمىً للخغُحر في الخغُُت ؤن ٌغحر الىهج الظي ًيبغي ٖلى الضوٌ ؤن حؿلىه في مجاٌ الخٗاون في الخجاعة
الضولُت؟ هُف ًمىً ؤن حغحر اللًاًا اإلاُغوخت واإلاثحرة لالهخمام الُغٍلت التي ًجب ؤن جبضو مً زاللها "بيُت"
الخجاعة والاؾدثماع الٗاإلاُت؟
ً
مهام الحىكمت :ؤي مً وْاثف الخىهمت حؿخدم اهخماما ؤهبر؟ هُف ًمىً ؤن جخُىع هظه الاخخُاحاث ٖلى اإلاضي
اإلاخىؾِ؟ هُف ًمىً جهمُم هظه اإلاهام بُغٍلت الاؾخجابت للمساوف بكإن الفٗالُت والكمىلُت ،والكغُٖت،
والكفافُت؟
الخبعيت واإلابرراث للخعاون :ؤًً ًمىً ؤن جيىن هىالً خاحت بلى حٗؼٍؼ ؤؾالُب اإلاٗالجت مخٗضصة ألاَغاف الجساط
اللغاعاث وؤلاحغاءاث الالػمت ،وهُف جفُض الخٗضصًت في جدلُم هظه الغاًت؟ ؤًً وألي ؤغغاى ًيبغي الىٓغ في
مجمىٖت مخىىٖت مً ألاؾالُب البضًلت؟ هُف ًمىً لهظه بضوعها ؤن جضٖم جُىع الىهج اإلاخٗضص ألاَغاف م٘ مغوع
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الىكذ؟ ؤًً هي الاخخُاحاث والفغم للىهج غحر الخيىمي ،وهُف ًيبغي للخيىماث ؤن حؿخجُب لهظا؟ هُف ًمىً
مٗالجت الخٗلُض اإلاتزاًض للجهىص في مجاٌ الخىهمت الضولُت ،وّٗباعة ؤزغي ما ٌؿمى بـ "حٗلُض الىٓام"
 لاحطاق مع عملياث أوضع لخلحىكمت العاإلايت :هُف ًمىً لـ GTIAؤن حؿاهم بكيل ؤفًل في ٖملُاث الخىهمت
الاكخهاصًت الٗاإلاُت وٖلى هُاق ؤوؾ٘؟ ما ألاؾالُب التي مً قإجها ؤن حٗؼػ ً
مؼٍضا مً الخماؾً بحن الخجاعة
واإلافاوياث الاؾدثماعٍت مً حهت ،وؤحىضاث الؿُاؾت الٗامت والالتزاماث الضولُت للخهضي لخدضًاث الخىمُت
اإلاؿخضامت ،مً حهت ؤزغي؟
ومً زالٌ ً ،GTIAمىً اللىٌ بإن صوع الخيىماث الىَىُت ؤمغ بالغ ألاهمُت .وبالخالي فةن املخاصزاث ؾىف تهضف ً
ؤًًا
بلى اؾخىكاف الخغُحراث الالػمت في ٖملُاث وي٘ الؿُاؾاث الخجاعٍت الىَىُت لخٗىـ الُبُٗت اإلاخُىعة ،والخىحهاث
اإلاؿخلبلُت ،واخخُاحاث GTIAالتي جسضم الخىمُت اإلاؿخضامت.
وفي اٖخلاصها ،لىي٘ اإلاىاككاث خىٌ مؿخلبل  GTIAفي ؾُاق ؤوؾ٘ ،فةهه ًجب ؤن جخجاوػ هظه اإلاىاككاث هُاق "وحهت
الىٓغ الضازلُت" ملجخم٘ الؿُاؾت الخجاعٍت بدُث جىٓغ ً
ؤًًا في ؤولىٍاث نىإ اللغاع وؤصخاب اإلاهلخت اإلاكترهت ممً
ال ٌكاعوىن بُغٍلت مباقغة في GTIAولىً جىكٗاتهم وآعاءهم جازغ ً
هثحرا في الؿُاؾاث الٗاإلاُت للخجاعة والاؾدثماع.
(اإلاصدر :مىك٘ بي  15اًيكُاجُف ) e15initiative.org
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الفصل الزابع :العالكاث الخجاريت الثىائيت بين ؤلاماراث ودول العالم
 -1شزاكت اكخصادًت مخميزة بين دولت ؤلاماراث والىالًاث اإلاخحدة
جغجبِ ؤلاماعاث والىالًاث اإلاخدضة بٗالكاث اكخهاصًت وججاعٍت مخىامُت واؾدثماعٍت كىٍت وحٗخبر الكغاهت الاكخهاصًت
بحن البلضًً مً ؤهثر الكغاواث همىا لِـ ٖلى مؿخىي الخلُج وخضه بل ؤًًا ٖلى مؿخىي الٗالم بط ٌكحر الفاثٌ
الخجاعي بحن البلضًً ٖبر الؿىىاث الٗكغ ألازحرة بلى الخىافؿُت اللىٍت للىالًاث اإلاخدضة في الٗضًض مً اللُاٖاث.
وكض هما حجم الهاصعاث ألامغٍىُت والاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في الؿىىاث ألازحرة بضعحت
هبحرة ،ومً اإلاغجح ؤن ٌؿخمغ في الىمى في اإلاؿخلبل .وَٗىـ هظا الىمى اإلاياهت اللىٍت لالكخهاص ؤلاماعاحي الظي ٌكهض
ً
ً
جىىٖا ً
هبحرا فًال ًٖ صوعه الغاثض في البالص هٗامل جإزحر فٗاٌ في ٖملُت الخدضًث الكامل في ؤعحاء الٗالم الٗغّي .وٍمىً
اللىٌ بإن الٗالكت الاكخهاصًت اإلاخمحزة بحن الىالًاث اإلاخدضة وصولت ؤلاماعاث جخجؿض بىيىح مً زالٌ الخلاثم آلاجُت:
 صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة حٗض ؤهبر ؾىق جهضًغ للىالًاث اإلاخدضة في مىُلت الكغق ألاوؾِ؛ خُث بلغذ
كُمت الهاصعاث ألامغٍىُت ؤهثر مً  22.11ملُاع صوالع في ٖام  – 2014وهى الٗام الؿاصؽ ٖلى الخىالي الظي
جدخل فُه صولت ؤلاماعاث هظه اإلاياهت اإلاخمحزة وىاخضة مً ؤهم الكغواء الخجاعٍحن لضي الىالًاث اإلاخدضة.
ً
 صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة لضحها ً
ؤًًا ٖالكاث ججاعٍت م٘ ول والًت في الىالًاث اإلاخدضة ،فًال ًٖ ملاَٗت
وىلىمبُا ،وبىعجىعٍيى ،وحؼع فحرحً.
 صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة جغبِ ٖملتها  -الضعهم  -بالضوالع ألامغٍيي.
 ؤهثر مً ؤلف قغهت ؤمغٍىُت لها وحىص في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ومً بُنها قغهت بىخل وقغهت بهؿىن
مىبُل وؾخاعبىـ ووىلض ؾخىن هغٍمغي.
ً
ووفلا لخلغٍغ مجلـ ألاٖماٌ ؤلاماعاحي ألامغٍيي فةن الهاصعاث ألامغٍىُت والاؾدثماعاث اإلاباقغة في ؤلاماعاث اعجفٗذ
ٖلى مضاع الؿىىاث ألازحرة بهىعة واضخت .فُما جىضح اإلااقغاث ؤن هظا الىمى ؾِؿخمغ في اإلاؿخلبل؛ مما ٌٗىـ
الخىىٕ الاكخهاصي لضولت ؤلاماعاث وصوعها الغاثض في الٗالم الٗغّي .و ًخىك٘ ؤن حكهض الؿىىاث الللُلت اإلالبلت ً
مؼٍضا
مً الخُىع في الٗالكت الاكخهاصًت بحن صولت ؤلاماعاث والىالًاث اإلاخدضة بالىٓغ بلى الضوع اإلاخىامي لئلماعاث هلىة
ً
اكخهاصًت بكلُمُت حاطبت فًال ًٖ الاؾخلغاع الؿُاس ي الظي حكهضه الضولت بيافت بلى الؿُاؾاث الاكخهاصًت
الخىُمت.
وخؿب ؤلاخهاثُاث الغؾمُت فةن حجم الخجاعة الثىاثُت بحن صولت ؤلاماعاث والىالًاث اإلاخدضة بلغ  /91.3 /ملُاع
صعهم ٖام  2014وال جؼاٌ صولت ؤلاماعاث الىحهت الخهضًغٍت الغثِؿُت للىالًاث اإلاخدضة في مىُلت الكغق ألاوؾِ
وقماٌ بفغٍلُا واإلاىُلت بإهملها للؿىت الؿاصؾت ٖلى الخىالي .وقهض حجم الهاصعاث ؤلاماعاجُت ألمغٍيا همىا كضعه /
 / 22.3في اإلااثت في ٖام  2014ملاعهت بٗام .2013
وحٗخبر صولت ؤلاماعاث ؤهبر قغًٍ ججاعي للىالًاث اإلاخدضة في الكغق ألاوؾِ؛ فحجم الخباصٌ الخجاعي غحر الىفُي
بحن الضولخحن ونل بلى ؤهثر مً  / 27/ملُاع صوالع ؤمغٍيي .وحٗض ؤلاماعاث مً ؤهبر الضوٌ اإلاؿخىعصة مً الىالًاث
اإلاخدضة في مىُلت الكغق ألاوؾِ.
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هما ًهل حجم الاؾدثماعاث ؤلاماعاجُت في الىالًاث اإلاخدضة بلى ؤهثر مً  / 21 /ملُاع صوالع مىػٖت بحن الاؾدثماع في
ً
ؤؾىاق اإلااٌ ألامغٍىُت والاؾدثماعاث اإلاباقغة في الاكخهاص ألامغٍيي ،فًال ًٖ اخخًان ؤلاماعاث ألهثر مً ؤلف
قغهت ؤمغٍىُت ٌٗمل فيها  / 60 /ؤلف ؤمغٍيي.
وٍبرػ في هظا املجاٌ مؿخىي الخلضم الظي قهضجه البِئت الاؾدثماعٍت الجاطبت في ؤلاماعاث وما جخمخ٘ به مً زهاثو
ومحزاث وملىماث في ملضمتها وحىص بيُت جدخُت خضًثت ومخُىعة مً َغق ومُاعاث ومىاوئ وٖكغاث اإلاىاَم الخغة
بإفًل اإلاغافم والخضماث وؤؾهل ؤلاحغاءاث اإلاِؿغة وجىفغ مىٓىمت حكغَُٗت ٖهغٍت جدمي الاؾدثماعاث
واإلاؿدثمغًٍ ألاحاهب وما جخمخ٘ به ؤلاماعاث مً ؤمً وؤمان فغٍضًً بيافت بلى جىفغ فغم اؾدثماعٍت مجؼٍت في
كُاٖاث هثحرة.
وجمثل اإلاكاعَ٘ اإلالامت خالُا في صولت ؤلاماعاث فغنت ؾاهدت للكغواث ألامغٍىُت الٗاملت في كُإ البيُت الخدخُت
وبهفت زانت في مجاالث مثل بصاعة وهىضؾت اإلاكاعَ٘ "بما في طلً ؤلاوكاءاث والهىضؾت اإلاٗماعٍت والخهمُم "
والُاكت اإلاخجضصة "الُاكت الكمؿُت وَاكت الغٍاح وجدىٍل الىفاًاث بلى َاكت" والكبىت الظهُت وهفاءة الُاكت
والخلىُاث البُئُت.
 -2عالكاث مخميزة مع لاجحاد ألا ُور ّبي
َّ
الٗالكاث الغؾمُت بحن الاجداص ألاوعّي وصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بضؤث في بَاع اجفاق الخٗاون اإلاىك٘ في ٖام 1988
بحن مجلـ الخٗاون الخلُجي والاجداص ألاوعّي .وّٗض نضوع كغاع مً اإلامثل الؿامي لالجداص ألاوعّي للكاون الخاعحُت
وؾُاؾت ألامً  /هاثب عثِـ اإلافىيُت ألاوعبُت ،وازغًٍ ؤقخىن ،فخذ الاجداص ألاوعّي بٗثت جمثُلُت في صولت ؤلاماعاث
الٗغبُت اإلاخدضة في الىهف الثاوي مً ٖام  .2013وَٗض وحىص وفض ًمثل الاجداص ألاوعّي في بماعة ؤبىْبي قهاصة ٖلى التزام
الاجداص ألاوعّي اللىي بخٗؼٍؼ الخٗاون الثىاجي م٘ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة .وجدخل صولت ؤلاماعاث الترجِب الغاب٘ ٖكغ
ً
وإهبر قغًٍ ججاعي لالجداص ألاوعّي هما ؤن الاجداص ألاوعّي هى الكغًٍ الخجاعي الثاوي لضولت ؤلاماعاث .فًال ًٖ طلً،
فةن صولت ؤلاماعاث حؿخًُف ؾفاعاث  22مً الضوٌ ألاًٖاء في الاجداص ألاوعّي وؤهثر مً  1.6ملُىن ػاثغ في صوٌ الاجداص
ألاوعّي ٌؿافغون بلى صولت ؤلاما اث ول ٖام هما ؤن ؤهثر مً ً 150
ؤلفا مً مىاَني صوٌ الاجداص ألاوعّي هم مً اإلالُمحن
ع
الضاثمحن في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة والظًً حلبىا مٗهم الخبراث واإلاضزالث اإلاخسههت لؼٍاصة جدفحز الىمى
الاكخهاصي وجىىَٗه.

في الىكذ هفؿه ،همذ وجحرة الخٗاون بحن الاجداص ألاوعّي ) (EUوصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في آلاوهت ألازحرة ،ومً
اإلاغجح ؤن جخٗؼػ ؤهثر في يىء اللىاٖض الجضًضة الخانت بمىذ الخإقحراث إلاىاَني البلضًً وفي ْل همى الخجاعة الثىاثُت.
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وٍلضع ميهاي-ؾدُفان ؾخىباعو ،ؾفحر الاجداص ألاوعّي بلى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ؤن الخجاعة بحن الجاهبحن كض همذ
بيؿبت خىالي  10في اإلااثت في ٖام .2013
وكاٌ :بهه في ٖام  ،2012بلغ حجم الخجاعة الثىاثُت  45.5ملُاع ًىعو ،ؤي بؼٍاصة  30في اإلااثت مىظ ٖام  ،2007وػٍاصة 110
في اإلااثت مىظ ٖام  .2003والُىم ،جدخل صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة اإلاغهؼ الخاصي ٖكغ وإهبر قغًٍ ججاعي ٖالمي
لالجداص ألاوعّي هما جدخل اإلاغهؼ ألاوٌ في مىُلت الخلُج الٗغّي .وفي الغالب ،جهضع صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة
اإلاىخجاث الهُضعوهغبىهُت بلى صوٌ الاجداص ألاوعّي .ؤما الىاعصاث الغثِؿُت لضولت ؤلاماعاث مً الاجداص ألاوعّي فهي آلاالث
واإلاٗضاث الهىاُٖت ،ومٗضاث الىلل واإلاىخجاث الىُماوٍت.
 -3عالكاث ثىائيت مخعددة الجىاهب مع أضتراليا
الٗالكاث الثىاثُت بحن ؤؾترالُا وصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٖالكاث مخٗضصة الجىاهب وؾغَٗت الىمى .وكض ٖؼػ مً هظه
الٗالكاث الغوابِ الخجاعٍت الىاؾٗت بحن الضولخحن؛ طلً ؤن صولت ؤلاماعاث هي ؤهبر قغًٍ ججاعي في الكغق ألاوؾِ
ألؾترالُا .وكض حغي الخىكُ٘ ٖلى مظهغة جفاهم بحن ؤؾترالُا وصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في مجاالث الخٗلُم الٗالي
والخضعٍب والخٗاون للبدىر في ؤبغٍل  .2014هما جم جىكُ٘ اجفاق بحن خيىمت ؤؾترالُا وخيىمت صولت ؤلاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة بكإن الخٗاون في الاؾخسضاماث الؿلمُت للُاكت الىىوٍت والظي صزل خحز الخىفُظ في ؤبغٍل 2014؛ مما ًمهض
الُغٍم ألؾترالُا لخلضًم الُىعاهُىم لبرهامج الُاكت الىىوٍت اإلاضوي لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.
 -4الزوابط الخاريخيت حجزألاضاص في العالكاث لاكخصادًت والخجاريت مع الهىد
الهىض وصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة جلاؾمخا الغوابِ الخجاعٍت الخاعٍسُت ٖبر اللغون .فلض هُمً ٖلى ٖالكاث الخباصٌ
ً
حغُحرا حظعٍا بٗض
الخجاعي اللضًمت بحن الضولخحن الؿل٘ الخللُضًت مثل الخمىع وألاؾمان ،بُض ؤجها جىؾٗذ وقهضث
اهدكاف الىفِ في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة .وم٘ ْهىع ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة هىُان مىخض في ٖام  ،1971بضؤث
الهاصعاث مً الهىض جدىامي جضعٍجُا ٖلى مغ الؿىحن ،بال ؤن الؼزم الخلُلي لٗالكاث الخٗاون الخجاعي بضؤ بٗض ؤن عسخذ
بماعة صّي هفؿها همغهؼ ججاعي بكلُمي في ؤواثل الدؿُٗيُاث وفي هفـ الىكذ ً
جلغٍبا ،بضؤث ٖملُت جدغٍغ الاكخهاص في
الهىض .وكض ؾاهم جؼاًض الٗالكاث الاكخهاصًت والخجاعٍت بحن الهىض وصولت ؤلاماعاث في اؾخلغاع ومخاهت الٗالكاث الثىاثُت في
حمُ٘ املجاالث .وهال الجاهبحن ٌؿعى بلى حٗؼٍؼ هظه الٗالكاث مً ؤحل اإلاىفٗت اإلاخباصلت .وكض بلغ حجم الخجاعة بحن الهىض
وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  180ملُىن صوالع ؾىىٍا في فترة الؿبُٗيُاث ،بلى ؤن ونل الُىم بلى ما ًغبى ٖلى  60ملُاع صوالع،
ومً زم ناعث صولت ؤلاماعاث زالث ؤهبر قغًٍ ججاعي للهىض للٗام  ،15-2014بٗض الهحن والىالًاث اإلاخدضة .وبيافت بلى
طلً ،فاإلماعاث الٗغبُت اإلاخدضة هي زاوي ؤهبر ملهض للهاصعاث الهىضًت بمبلغ ًؼٍض ٖلى  33ملُاع صوالع للٗام .15-2014
 -5لاجفاكياث الخجاريت الثىائيت مع دول العالم

18

جمثل اجفاكُاث الخٗاون الفني وؤلاصاعي الجمغوي ؤخض املخاوع الغثِؿُت في اإلالف ؤلاكلُمي والضولي للهُئت الاجداصًت
للجماعن ٖلى مضاع ؾىىاث ٖمغها الؼمني اللهحر وؿبُا ،وجىُلم الهُئت في هظا اإلالف مً وىجها الهُئت الاجداصًت الغؾمُت
ً
اإلاٗىُت بالكإن الجمغوي ،فًال ًٖ التزاماتها الضولُت هًٗى فاٖل في مىٓمت الجماعن الٗاإلاُت ومىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت
واملجخم٘ الضولي.
وحٗخبر اجفاكُاث الخٗاون الفني وؤلاصاعي اإلاخباصٌ في الكاون الجمغهُت مً ؤهم الاجفاكُاث التي ؤهضث ٖليها مىٓمت
الجماعن الٗاإلاُت لٗضة ؤؾباب ؤهمها:









مؿاهمت الاجفاكُاث الفٗالت في الخض مً املخالفاث الدكغَُٗت الجمغهُت التي جاصي بلى ؤلازالٌ باإلاهالح
الاكخهاصًت والخجاعٍت واإلاالُت والاحخماُٖت والثلافُت للبلضًً.
صوعها في يمان الاخدؿاب الضكُم وجدهُل الغؾىم الجمغهُت والًغاثب والغؾىم ألازغي ٖلى الهاصعاث
ً
والىاعصاث مً الؿل٘ ،فًال ًٖ جىفُظ ألاخيام اإلاخٗللت بالخٓغ والخلُُض والغكابت.
جفُٗل ؤلاحغاءاث يض املخالفاث الجمغهُت بالخٗاون الىزُم بحن البلضًً.
وي٘ خض لتزاًض حجم ومؿاع الاججاه غحر اإلاكغوٕ في اإلاىاص املخضعة واإلاازغاث الٗللُت ،باٖخباعها حكيل ً
زُغا
ٖلى الصخت الٗامت واملجخم٘.
ً
هٓغها بٗحن الاٖخباع بلى الاجفاكُاث الضولُت طاث الهلت اإلاصجٗت للمؿاٖضة الثىاثُت اإلاخباصلت ،فًال ًٖ
جىنُاث مىٓمت الجماعن الٗاإلاُت.
حٗؼٍؼها للخٗاون الجمغوي بما ًسضم اإلاهلخت اإلاكترهت وتهُئت اإلاىار اإلاالثم لدؿهُل وحصجُ٘ اإلاباصالث الخجاعٍت
والٗالكاث الاكخهاصًت بهفت ٖامت بحن البلضًً.
ما ًترجب ٖليها مً جباصٌ الخبراث والخجاعب بحن بصاعاث الجماعن بحن البلضًً وزانت في اإلاُاصًً الفىُت
وؤلاصاعٍت.
ما جىفغه مً يغوعة الخٗاون الضولي فُما ًسو اإلاؿاثل اإلاخٗللت باإلصاعة وجُبُم الدكغَ٘ الجمغوي للبلضًً.

ً
قٗاعا لها مىظ بضاًت ٖملها ،ؤال وهى
وحؿعى الهُئت مً زالٌ ملف الاجفاكُاث الثىاثُت بلى ججؿُض الهضف الظي اجسظجه
"هدى مجخم٘ آمً .وججاعة ٖاصلت" ،بلى خلُلت ملمىؾت ٖلى ؤعى الىاكَ٘ ًٖ ،غٍم خماًت املجخم٘ املخلي مً آلازاع
الاكخهاصًت والاحخماُٖت والصخُت الؿلبُت للؿل٘ اإلاللضة واإلاغكىقت ،ومغاكبت خغهت اإلاىاص اإلاؼصوحت الاؾخسضام
والخفاّ ٖلى خلىق اإلالىُت الفىغٍت وكىاٖض اإلايكإ ،في هفـ الىكذ الظي حؿعى فُه الهُئت بلى حؿهُل خغهت الخجاعة بحن
صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة وقغوائها الخجاعٍحن ٖلى مؿخىي الٗالم .وتهضف الاجفاكُاث الثىاثُت الضولُت بلى جدلُم
َغفي اإلاٗاصلت الجمغهُت اإلاؿتهضفت مً كبل الهُئت "مجخم٘ آمً وججاعة ٖاصلت" ًٖ َغٍم ٖضص مً البىىص واملخاوع
الغثِؿُت التي جخًمنها الاجفاكُاث ،ومً بُنها حٗؼٍؼ الخٗاون الضولي اإلاكترن في مجاٌ الكاون الجمغهُت ،وميافدت
املخالفاث التي جًغ بإمً واكخهاص وؾالمت املجخم٘ ،والاعجلاء بالىعي والثلافت الجمغهُت ًٖ َغٍم جباصٌ الخبراث
واإلاٗلىماث وبكامت الضوعاث الخضعٍبُت اإلاكترهت ،وبنضاع الدكغَٗاث وألاهٓمت التي حؿهل مغوع اإلاؿافغًٍ وجضفم الؿل٘،
ً
بيافت بلى ببغاػ صوع الجماعن هكغًٍ اكخهاصي ؤهثر منها حهت حباًت ،فًال ًٖ اخخىاء الاجفاكُاث ٖلى كىاٖض ؤؾاؾُت
لخماًت اإلاٗلىماث جخٗلم بكغُٖت الخهىٌ ٖلى اإلاٗلىمت واؾخسضامها ألغغاى مكغوٖت وهفاًتها للغغى الظي َلبذ مً
ؤحله وخفٓها بكيل آمً.
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َّ
وٖلى مضاع الؿىىاث اإلاايُت وكٗذ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة اجفاكُت زىاثُت م٘ الضوٌ آلاجُت:












حمهىعٍت باهؿخان ؤلاؾالمُت 2006
حمهىعٍت الجؼاثغ 2007
حمهىعٍت ؤطعبُجان 2011
حمهىعٍت الهىض 2012
حمهىعٍت واػازؿخان 2012
حمهىعٍت ألاعحىخحن 2013
حمهىعٍت ؤعمُيُا 2013
حمهىعٍت اإلاالضًف 2014
وىعٍا الجىىبُت 2015
اإلاملىت اإلاغغبُت 2015
اإلاملىت الهىلىضًت 2015
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1.750جزيليىن درهم ججارة ؤلاماراث الخارحيت غيرالىفطيت في 2015
بلغ حجم الخجاعة الخاعحُت ـ غحر الىفُُت ـ لضولت ؤلاماعاث  / 1.750 /جغٍلُىن صعهم ـ (  476.4ملُاع صوالع ) زالٌ ٖام
 2015بيؿبت همى / 10 /في اإلااثت ملاعهت بٗام  .2014وجاهض هظه ألاعكام ػٍاصة جىافؿُت الضولت بىنفها ٖانمت للخجاعة
ؤلاكلُمُت والٗاإلاُت.
وبلغ حجم الخجاعة الخاعحُت ـ غحر الىفُُت م٘ اخدؿاب ججاعة اإلاىاَم الخغة بلغ  / 1.632 /جغٍلُىن صعهم في ٖام
2014بِىما خللذ الخجاعة اإلاباقغة  / 1.72 /جغٍلُىن صعهم (  291.9ملُاع صوالع ).منها الىاعصاث  / 696.4 /ملُاع صعهم
والهاصعاث  / 132.2 /ملُاع صعهم وبٖاصة الخهضًغ / 243.7 /ملُاع صعهم.
واعجف٘ حجم ججاعة اإلاىاَم الخغة لضولت ؤلاماعاث لٗام  2014بلى خىالي / 560 /ملُاع صعهم (  152.4ملُاع صوالع ) وجمىىذ
الضولت مً جدلُم مغاهؼ مخلضمت في جلغٍغ بخهاءاث الخجاعة الضولُت  2015الهاصع ًٖ مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت.
وخافٓذ الضولت ٖلى مياهتها اإلاخلضمت ٖلى زاعَت الخجاعة الٗاإلاُت وخلذ في اإلاغجبت الـٖ / 16 /اإلاُا في الهاصعاث الؿلُٗت
واإلاغجبت الـ / 20 /في الىاعصاث مً الؿل٘ في خحن خلذ في ججاعة الخضماث في اإلاغجبت الـ / 19 /همؿخىعص للخضماث وفي اإلاغجبت
الـ / 42 /في ناصعاث الخضماث.
ً
جإهُضا ٖلى اؾخمغاعٍت هجاح
وحٗض ألاعكام واإلاُُٗاث الىاعصة في جلغٍغ بخهاءاث الخجاعة الضولُت  2015مبكغة وحُٗي
الؿُاؾاث الاكخهاصًت للضولت ً
ٖاما جلى آلازغ .وٖؼػ هظا الىجاح مياهت الضولت ٖلى الؿاخت الخجاعٍت الٗاإلاُت.
وٍخىك٘ اإلاؼٍض مً الىمى والاػصهاع بجاهب جدلُم مؼٍض مً الىخاثج ؤلاًجابُت ٖلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث في بَاع جُبُم الخيىمت
الاجداصًت لغئٍت ؤلاماعاث  2021وؤحىضتها الىَىُت.
وؤْهغ الخلغٍغ حجم الخُىع الظي قهضجه الضولت ٖلى مؿخىي الخجاعة الضولُت ً
ً
حهىصا مىثفت في
ماهضا ؤن ؤلاماعاث بظلذ
ألاٖىام اإلاايُت لفخذ الاكخهاص ؤمام الخجاعة والاؾدثماع ألاحىبي بهضف ػٍاصة فغم الىمى وجدلُم الغفاه ألبىاء قٗبها
واإلالُمحن ٖلى ؤعيها.
وبحن ؤن ؤلاٖالن ًٖ فىػ صّي باؾخًافت بهؿبى  2020واإلاكاعَ٘ الخىمىٍت التي جىفظها الضولت في كُاٖاث ٖضة حاء
ً
ً
مضٖىما بىثحر مً اإلاباصعاث الىَىُت مثل الاؾتراجُجُت الىَىُت لالبخياع لخيىن
حمُٗا ٖىانغ صاٖمت للجهىص الهاصفت
لغف٘ مؿخىي جىافؿُت الضولت.
وؤقاع بلى الجهىص التي جبظلها الخيىمت فُما ًخهل باالجفاكُاث الضولُت مىى ًها بًٗىٍت ؤلاماعاث في مىٓمت الخجاعة
الٗاإلاُت والتي حٗىص بلى ماعؽ ٖام 1996وما جغجب ٖليها مً مغاحٗاث للؿُاؾت الخجاعٍت للضولت مغجحن في  2006و2012
ألامغ الظي ؤصي بلى جُىع كُإ الخجاعة بضعحت ملخىْت.
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وخافٓذ ؤلاماعاث ٖلى مياهتها بىنفها ؤهم ؾىق للهاصعاث والىاعصاث الؿلُٗت ٖلى مؿخىي صوٌ الكغق ألاوؾِ
وبفغٍلُا خؿب جلغٍغ بخهاءاث الخجاعة الضولُت .2015
وحؿعى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ً
ؤًًا لخىؾُ٘ الىٓام الخجاعي الٗالمي مخٗضص ألاَغاف واؾتراجُجُت مفاوياث
الخجاعة الخغة في بَاع مجلـ الخٗاون الخلُجي للضوٌ الٗغبُت ) ،(GCCم٘ الخىكُ٘ ٖلى اجفاكُت الخجاعة الخغة بحن صوٌ
مجلـ الخٗاون الخلُجي وؾىغافىعة ،والتي صزل خحز الخىفُظ في بضاًت ٖام  ،2015والاجفاق بحن صوٌ مجلـ الخٗاون
الخلُجي وعابُت الخجاعة الخغة ألاوعبُت (الجروٍج والؿىٍض وؤٌؿلىضا ولُسخيكخاًً) في ً 22ىهُى .2009
فـ ـ ــي الىكـ ـ ــذ هفؿـ ـ ــه ،جـ ـ ــم ً
ؤًً ـ ـ ــا جىكُ ـ ـ ــ٘ اجفاكُ ـ ـ ــت الخج ـ ـ ــاعة الخ ـ ـ ــغة ب ـ ـ ــحن صوٌ مجل ـ ـ ـــ الخٗ ـ ـ ــاون الخلُج ـ ـ ــي وهُىػٍلى ـ ـ ــضا ف ـ ـ ــي
ؤهخ ـ ـ ــىبغ  ،2009وصوٌ مجل ـ ـ ـــ الخٗ ـ ـ ــاون الخلُج ـ ـ ــي ال جـ ـ ـ ـؼاٌ جخف ـ ـ ــاوى بك ـ ـ ــإن اجفاكُ ـ ـ ــاث الخج ـ ـ ــاعة الخ ـ ـ ــغة م ـ ـ ــ٘ و ـ ـ ــل م ـ ـ ــً
ً
الاجدـ ـ ـ ــاص ألاوعّ ـ ـ ـ ـ ـي وصوٌ "محروىؾـ ـ ـ ـ ــىع "( MERCOSURالبراػٍـ ـ ـ ـ ــل وبـ ـ ـ ـ ــاعاحىاي وؤوعوحـ ـ ـ ـ ــىاي وألاعحىخـ ـ ـ ـ ــحن) ،فًـ ـ ـ ـ ــال ٖـ ـ ـ ــً
اجفاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ الُابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان والهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن ووىعٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الجىىبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وؤؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترالُا وباهؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخان والهىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض وجغهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
ارجفاع مؤشزمدًزي اإلاشترًاث في فبراًز
اعجف٘ ماقغ مضًغي اإلاكترًاث في صولت ؤلاماعاث ) (PMIمً ؤصوى مؿخىٍاجه في قهغ ًىاًغ مً  53،1-52،7في فبراًغ .وهدُجت
لظلً ،ال ًؼاٌ ماقغ مضًغي اإلاكترًاث فىق ٖخبت الـ  50هلُت التي جفهل بحن الىمى والاهىماف في بهخاج اللُإ الخام
غحر الىفُي.
ففي فبراًغ ،وان مً اإلالغع ؤن ًاصي هظا الاعجفإ بلى جدلُم همى ؤؾغٕ في ؤلاهخاج والُلبُاث الجضًضة والخىُْف .وم٘
اؾخمغاع الًغىٍ الخطخمُتٖ ،مضث الكغواث بلى زفٌ الىفلاث بلى ؤكص ى خض مىظ ماعؽ  2010لخإمحن ٖمالء حضص.
وكاٌ مدللىن في بىً صّي الىَني "الخدؿً في ماقغ مضًغي اإلاكترًاث بضولت ؤلاماعاث الكهغ اإلااض ي ؤمغ مصج٘ ،وال
ؾُما ٖلى زلفُت اهسفاى ؤؾٗاع الىفِ ،وهىاحـ الىمى الٗالمي وكىة الضوالع .وم٘ طلً ،فةن مٗضٌ الىمى في اللُإ
الخام غحر الىفُي ال ًؼاٌ ؤيٗف بىثحر مً الٗام اإلااض يٖ ،ىضما سجل ماقغ  58.1 PMIهلُت .وٖلى طلً ،فةهىا
هخىك٘ ؤن جٓل بٌٗ الخدضًاث في ألاؾابُ٘ اللاصمت ،وطلً بضٖم مً هثحر مً الٗىامل الٗاإلاُت التي جللي بثللها ٖلى
اإلاٗىىٍاث واليكاٍ".
هما ًخىك٘ اإلاكاعوىن في جىكٗاث  FocusEconomicsؤن ًغجف٘ الىاجج املخلي ؤلاحمالي بلى  ٪2.8في ٖام  ،2016باهسفاى
 0.1هلُت مئىٍت ًٖ جىكٗاث الكهغ اإلااض ي.
 -6بياهاث عً اكخصاد دولت ؤلاماراث العزبيت اإلاخحدة
عدد الطكان (باإلاليىن)
هصيب الفزد مً الىاجج املحلي ؤلاحمالي

2011
8.5
400072
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2012
8.8
410685

2013
9.0
410980

2014
9.3
420067

2015
9.6

(بالدوالر ألامزيكي)
379
365
341
الىاجج املحلي ؤلاحمالي (بملياراث الدوالراث)
الىمى لاكخصادي (الىاجج املحلي ؤلاحمالي،
4.3
6.9
5.2
والخباًً الطىىي في)٪
6.0
13.4
1.8
لاضتهالك (الخباًً الطىىي في)٪
8.3
13.2
1.8
لاضدثمار(الخباًً الطىىي في)٪
2.8
0.7
5.6
ؤلاهخاج الصىاعي (الخباًً الطىىي في)٪
3.8
4.0
4.1
وطبت البطالت
10.4
10.9
6.3
اإلايزان اإلاالي ( ٪مً الىاجج املحلي ؤلاحمالي)
15.9
17.0
17.6
الدًً العام (مً الىاجج املحلي لاحمالي)
معدل الخضخم (مؤشزأضعاراإلاطتهلك،
1.5
0.6
0.2
والخباًً الطىىي فيEOP) ،٪
معدل الخضخم (مؤشزأضعاراإلاطتهلك،
1.1
0.7
0.8
والخباًً الطىىي في)٪
1.00
1.00
1.00
ضعزالفائدة ()٪
18.8
21.8
14.9
الحطاب الجاري ( ٪مً الىاجج املحلي ؤلاحمالي)
71.4
79.7
50.9
ميزان الحطاب الجاري (ملياردوالر)
144
142
107
اإلايزان الخجاري )USDملياردوالر)
374
360
302
الصادراث ( USDملياردوالر)
230
218
195
الىارداث (USDملياردوالر)
68.2
47.0
37.3
لاحخياطياث الدوليت )(USD
اإلاصدر :مىك٘ "جغٍضًىج بًيىهىمُىـ" ،هلال ًٖ اإلاغهؼ الىَني إلخهاء بضولت ؤلاماعاث

391
4.6

3.1

0.3
3.6
4.5
3.6
5.0
15.7
3.1

3.6

2.3

4.1

1.00
14.0
54.6
131
371
240
78.4

1.25

الفصل الخامظ :الىظام الخجاري الدولي الجدًد وجطىره
مىظ الٗهىع الىؾُى ختى اللغن الؿاصؽ ٖكغ لم ًىً للضوٌ ؤن جخضزل في الخجاعة الضولُت ؤو جفغى ً
كُىصا ٖليها وؿبت
لضوع الضولت الخاعؾت آهظان باٖخباع ؤن اليكاٍ الخجاعي مً زهىنُاث ألافغاص ووُْفت الضولت َّ
مىغؾت في جدلُم ألامً
والٗضالت وخماًتها مً الٗضوان.
وْلذ الخجاعة الضولُت مً غحر كُىص ختى ْهغث هٓغٍاث الخجاعٍحن والتي جمثل ؤؾاؽ الفىغ الخجاعي الظي ؤصي بلى
بزًإ الخجاعة الخاعحُت لىثحر مً اللُىص الخماثُت خُث ًغي ؤههاع هظا الفىغ ؤن زغوة ألامم جلاؽ بما لضي الضوٌ مً
مٗاصن زمُىت والظهب والفًت صون الىٓغ بلى مىاعصها وزغواتها الُبُُٗت ألازغي وْهغث بٗض طلً هٓغٍاث الُبُٗحن في
اللغن الثامً ٖكغ التي حاءث ٖىـ هٓغٍاث الخجاعٍحن خُث كامذ ٖلى عفٌ جضزل الضولت في الخجاعة الخاعحُت
ً
اهُالكا مً يغوعة جغن الخجاعة خغة غحر زايٗت ألي كُىص.
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وجمثل الخٗاون الخجاعي بحن الضوٌ آهظان ًٖ َغٍم الاجفاكاث الثىاثُت التي جدىاوٌ الٗالكاث الخجاعٍت فُما بُنها وهجض ؤهه
في اإلاضة مً ٖام  1919بلى ٖام  1947خضر جُىع هبحر في مجاٌ الخٗاون الخجاعي الضولي خُث اهخللذ الاجفاكاث الثىاثُت
َّ
في الخجاعة الخاعحُت بلى اجفاكُاث مخٗضصة ألاَغاف وججلى طلً في الخٗاون الخجاعي ؤلاكلُمي والخٗاون الخجاعي مخٗضص
ألاَغاف.
بػاء وٍالث الخغب الٗاإلاُت الثاهُت وما ؤلخلخه باكخهاصًاث مٗٓم صوٌ الٗالم مً زؿاثغ ٖمضث هظه الضوٌ بلى ؤن جسُى
الخُىة ألاولى في ؾبُل جسفٌُ اللُىص الجمغهُت اإلافغويت ٖلى ججاعتها الخاعحُت وبػالتها وباهتهاء الخغب ٖام 1945
وباهتهاء فىغة بٖاصة جىُٓم اكخهاصًاث الضوٌ التي صمغتها الخغب بضؤ ٖضص هبحر مً الضوٌ في بٖاصة الخغٍت اليؿبُت بلى
خغهت الخجاعة الضولُت وؤنبذ الجى ً
مهُئا لبظٌ مجهىصاث في هظا ؤلاَاع واللُام بمداوالث ٖلى هُاق صولي لخىُٓم
الخباصٌ الخجاعي في حى مً الثلت اإلاخباصلت ولىي٘ مجمىٖت مً اللىاٖض اإلاخىاؾلت الىفُلت بخىخُض اإلافاهُم في مجاٌ
ؾُاؾت الخجاعة الخاعحُت بدُث ًاصي لخدغٍغ وجىمُت خغهت الخجاعة الضولُت واكترخذ جلً الضوٌ ٖلض ماجمغ صولي
للخجاعة في هافاها ؾىت  1948بٗض ؤن ؾبلخه ؾلؿلت مً الاحخماٖاث لئلٖضاص له.
وال قً في ؤن الىالًاث اإلاخدضة كض لٗبذ ً
ً
صوعا ً
جضهىعا في كىتها الاكخهاصًت اليؿبُت
هبحرا بٗض ؤن قٗغث ؤجها جىاحه
ً
وجدضًا في صوٌ ناٖضة؛ ألامغ الظي صفٗها للبدث ًٖ ؤصواث ووؾاثل كىة للمدافٓت ٖلى ويٗها اإلاهُمً واؾترصاص ػمام
اإلاباصعة في املجاٌ الاكخهاصي وبسانت في الهىاٖاث اإلاخلضمت جىىىلىحُا وكض ازخاعث الىالًاث اإلاخدضة بٌٗ ؤصواث
الًغِ الاكخهاصي التي تهُمً ٖليها وهي الهىضوق والبىً الضولُحن واجفاكُت الجاث؛ خُث جم بوكاء نىضوق الىلض
الضولي والبىً الضولي لئلوكاء والخٗمحر في الؿىت ألازحرة للخغب الٗاإلاُت الثاهُت بمباصعة مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت التي
ً
ً
ؤًلىذ ؤجها جغر ٖاإلاا مخباٖض ألاَغاف مً صوٌ اؾخٗماعٍت ؤجهىتها الخغب وصمغتها ،في خحن ؤجها جملً جفىكا ٖؿىغٍا
واكخهاصًا .وجم جىكُ٘ اجفاكُت بغٍخىن ووصػ ٖام  1944التي هخج ٖنها بوكاء (الهىضوق والبىً) الضولُحن والاجفاق ٖلى
اٖخباع الضوالع ٖملت الٗالم ملابل حٗهض الىالًاث اإلاخدضة بخدىٍله بلى طهب ٖىض الُلب.
وٍغح٘ بوكاء اجفاكُت الجاث بلى الضوعة ألاولى للمجلـ الاكخهاصي والاحخماعي التي اوٗلضث في قباٍ ٖام  1946خُث
جلغع باإلحمإ ٖلض ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والٗمالت بهضف وي٘ مكغوٕ مُثاق مىٓمت ججاعٍت صولُت.
وؤوكئذ لجىت جدًحر لهظا الغغى وان مً ؤبغػ ؤٖمالها وي٘ الاجفاكُت الٗامت للخٗغٍفاث الجمغهُت والخجاعة
ً
ؤؾاؾا الٗمل ٖلى جىمُت
( )G ATTفي ٖام  1947جم الخىكُ٘ ٖلى اجفاكُت الجاث ووان بىاء هظه اإلااؾؿت ٌؿتهضف
الاكخهاص الٗالمي ًٖ َغٍم ججىب ؤلافغاٍ في بحغاءاث الخماًت الجمغهُت التي واهذ كض اهدكغث هدُجت الغوىص
الاكخهاصي ،هما تهضف بلى ؤلابلاء ٖلى قبىت بمبرًالُت مىخضة بُغٍلت ؤو بإزغي حؿتهضف جىؾُ٘ هُاق الخجاعة الخغة
وببلاء الؿُُغة ٖلى اإلاؿخٗمغاث الؿابلت ومىذ الكٗىب التي جغغب في الاوٗخاق مً عكبت هظه الكبىت بالخغب ؤو
الىؾاثل ألازغي.
وحٗخبر الاجفاكُت الٗاإلاُت للخٗغٍفاث الجمغهُت والخجاعة ألاؾاؽ إلاا ًمىً حؿمُخه بالىٓام اإلاخٗضص ألاَغاف للٗالكاث
الخجاعٍت وَٗخبر هٓام الٗالكاث الخجاعٍت الضولُت ؾلؿلت مً اإلاباصت واإلاٗاًحر التي حكيل ؤؾاؽ الخىافم الضولي فُما
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ًخٗلم بضوع الخيىماث في بصاعة الخجاعة الضولُت هظا باإليافت بلى اقخماله ٖلى مجمىٖت مً الخلىق والالتزاماث
الخٗاكضًت التي جدىم جىُٓم وجىفُظ الؿُاؾاث الخجاعٍت.
وواهذ اجفاكُت الجاث بمثابت مدفل جبدث فُه الضوٌ ألاًٖاء اإلاكىالث الخجاعٍت اإلاٗللت بُنها؛ ولظا نممذ الجاث
ؤؾاؾا ألغغاى هٓام اكخهاصي َّ
ً
مىحه هدى الؿىق ًيىن بمىحبه الازخالف بحن ألاؾٗاع الضولُت وألاؾٗاع املخلُت هى
املخضص الغثِس ي لخضفم الخجاعة الضولُت ،ووان ٖلى الخٗغٍفت ؤن جهبذ الىؾُلت اإلالبىلت لخىُٓم اإلاىافؿت في مجاٌ
الىاعصاث وجم جدغٍم اللُىص الىمُت مً هاخُت اإلابضؤ ،ولىً ًمىً جُبُلها في بَاع مدضوص حضا وفي ْغوف جم حٗغٍفها
بٗىاًت ويمىذ اإلاٗاملت الىَىُت هما ٖغفذ في اإلااصة الثالثت في اجفاكُت الجاث "ٖضم بزًإ الؿل٘ بمجغص ٖبىعها
الخضوص لخضابحر طاث َاب٘ جمُحزي في مىاحهت الؿل٘ اإلاىخجت مدلُا".
في الٗلىص ألاولى التي ؤٖلبذ بوكاء الجاث وللذ الجهىص اإلابظولت لخدغٍغ الخجاعة الضولُت بالىجاح؛ وٍغح٘ طلً حؼثُا بلى
كلت ٖضص اإلاخىافؿحن ٖلى ألاؾىاق الضولُت ،واكخىإ الضوٌ اإلاخاحغة الغثِؿُت بًغوعة جدغٍغ اللُىص الىمُت ،وهجاح الضوٌ
في طلً الىكذ في حٗل مُثاق هافاها ًدخىي ٖلى هو ٌٗالج الخٗمحر والخىمُت ً
مٗا وهى الفهل الظي اوٗىـ في اإلااصة
الثامىت ٖكغة في اجفاكُت الجاث .وكض مغث اجفاكُت الجاث بىثحر مً الجىالث ختى ونلذ بلى ويٗها الخالي.
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مىظمت الخجارة العاإلايت أحدث آليت في مىظىمت الخجارة الدوليت
ؤوك ـ ـ ــئذ مىٓم ـ ـ ــت الخج ـ ـ ــاعة الٗاإلاُ ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي  .1995وه ـ ـ ــي واخ ـ ـ ــضة م ـ ـ ــً ؤن ـ ـ ــغغ اإلاىٓم ـ ـ ــاث الٗاإلاُ ـ ـ ــت ٖم ـ ـ ـ ًـغا خُ ـ ـ ــث بن مىٓم ـ ـ ــت
الخج ـ ـ ــاعة الٗاإلاُ ـ ـ ــت ه ـ ـ ــي زلُف ـ ـ ــت الاجفاكُ ـ ـ ــت الٗام ـ ـ ــت للخٗغٍف ـ ـ ــاث والخج ـ ـ ــاعة (الج ـ ـ ــاث) الت ـ ـ ــي ؤوك ـ ـ ــئذ ف ـ ـ ــي ؤٖل ـ ـ ــاب الخ ـ ـ ــغب
الٗاإلاُـ ــت الثاهُـ ــت .وهى ـ ــظا وعغ ـ ــم ؤن مىٓم ـ ــت الخج ـ ــاعة الٗاإلاُ ـ ــت ماػال ـ ــذ خضًث ـ ــت ،ف ـ ــةن الىٓ ـ ــام الخج ـ ــاعي مخٗ ـ ــضص ألاَ ـ ـغاف
الـ ــظي ويـ ــ٘ فـ ــي ألانـ ــل جدـ ــذ الجـ ــاث كـ ــض بلـ ــغ ٖمـ ــغه زمؿـ ــحن ً
ٖامـ ــا .اخخفـ ــل الىٓـ ــام بالُىبُـ ــل الـ ــظهبي فـ ــي حىُـ ــف فـ ــي 19
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاًى  1998بدًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىع ٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضص هبحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً عئؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضوٌ وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصة الخيىمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث.
لل ـ ــض ق ـ ــهضث الٗك ـ ــغون ً
ٖام ـ ــا اإلااي ـ ــُت هم ـ ــىا اؾ ـ ــخ ىاثُا ف ـ ــي الخج ـ ــاعة الٗاإلاُ ـ ــت .فل ـ ــض ػاصث ن ـ ــاصعاث البً ـ ــاج٘ بمخىؾ ـ ــِ
 %6ؾ ـ ــىىٍا ،وؾ ـ ــاٖضث الجـ ـ ــاث ومىٓم ـ ــت الخج ـ ــاعة الٗاإلاُـ ـ ــت ٖل ـ ــى بوك ـ ــاء هٓـ ـ ــام جج ـ ــاعي ك ـ ــىي ومؼصهـ ـ ــغ؛ مم ـ ــا ؾ ـ ــاهم فـ ـ ــي
همى غحر مؿبىق.
للض جُىع الىٓام ٖبر ؾلؿلت مً اإلافاوياث ؤو الجىالث الخجاعٍت التي اوٗلضث جدذ عاًت الجاث؛ فلض جىاولذ الجىالث
ألاولى بهفت ؤؾاؾُت زفٌ الخٗغٍفاث .وقملذ اإلافاوياث الخالُت مىاي٘ ؤزغي مثل ملاومت ؤلاغغاق وؤلاحغاءاث التي
ال جسو الخٗغٍفاث .ؤصث الجىلت ألازحرة مً  1986بلى  1994بلى بوكاء مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت.
ولم جيخه اإلافاوياث ٖىض هظا الخض 0بل اؾخمغث بٌٗ اإلافاوياث بٗض جهاًت حىلت ؤوعحىاي .في فبراًغ  1997جم الىنىٌ
بلى اجفاكُت بسهىم زضماث الاجهاالث الؿلىُت والالؾلىُت م٘ مىافلت  69خيىمت ٖلى بحغاءاث جدغٍغٍت واؾٗت
اإلاضي حٗضث جلً التي جم الاجفاق ٖليها في حىلت ؤوعحىاي.
في هفـ الٗام َّ
ؤجم ْذ ؤعّٗىن خيىمت بىجاح مفاوياث زانت بالخجاعة صون حٗغٍفاث زانت بمىخجاث جىىىلىحُا
ً
اإلاٗلىماث ،هما َّ
ؤجم ْذ ؾبٗىن مً الضوٌ ألاًٖاء اجفاكا زانا بالخضماث اإلاالُت ٌغُي ؤهثر مً  %95مً الخجاعة البىىُت
والخإمحن وألاوعاق اإلاالُت واإلاٗلىماث اإلاالُت.
هما وافم ؤًٖاء مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت في الاحخمإ الىػاعي في ماًى ٖ 1998لى صعاؾت مىاي٘ الخجاعة الىاقئت مً
الخجاعة ؤلالىتروهُت الٗاإلاُت .وفي ٖام  2000بضؤث مفاوياث حضًضة زانت بالؼعاٖت والخضماث.
بن مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت هي اإلاىٓمت الٗاإلاُت الىخُضة املخخهت باللىاهحن الضولُت اإلاٗى َُّت بالخجاعة بحن ألامم .بن مهمت
اإلاىٓمت ألاؾاؾُت هي يمان اوؿُاب الخجاعة بإهبر كضع مً الؿالؾت والِؿغ والخغٍت.
َّ
اإلاغحىة مً طلً هي الًمان؛ فاإلاؿتهلً واإلاىخج هالهما ٌٗلم بميان الخمخ٘ بًمان ؤلامضاص اإلاؿخمغ بالؿل٘ م٘
الىدُجت
يمان ازخُاع ؤوؾ٘ مً اإلاىخجاث جامت الهى٘ وميىهاتها ومىاصها الخام وهظلً بسضماث بهخاحها .وبظلً ًًمً ول مً
اإلاىخجحن واإلاهضعًٍ ؤن ألاؾىاق الخاعحُت ؾخٓل مفخىخت ً
صاثما لهم.الىدُجت املخللت مً ول طلً هي بكامت ٖالم
اكخهاصي ٌؿىصه الغزاء والؿالم.
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الىدُجت ألازغي هي الثلت بإن ٌٗغف اإلاؿتهليىن واإلاىخجىن ؤجهم ًمىنهم ؤن ًىٗمىا بةمضاصاث مًمىهت وازخُاعاث ؤوؾ٘
مً اإلاىخجاث النهاثُت واإلايىهاث واإلاىاص الخام والخضماث التي ٌؿخسضمىجها .وؤن ٌٗغف اإلاىخجىن واإلاهضعون ؤن ألاؾىاق
ألاحىبُت ؾىف جٓل مفخىخت لهم.
جيىن الىدُجت ً
ؤًًا هي ٖالم اكخهاصي مؼصهغ ًخمخ٘ بالؿالم ومؿاوٌ بضعحت ؤهبرً .خم ٖلى هدى همىطجي اجساط اللغاعاث
في مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت بةحمإ الضوٌ ألاًٖاء ،وٍهضق ٖليها بغإلااهاث الضوٌ ألاًٖاءً .خم الاٖتراى بسهىم
الخالفاث الخجاعٍت ًٖ َغٍم آلُت فٌ اإلاىاػٖاث الخانت بمىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت؛ خُث ًخم الترهحز ٖلى جفؿحر
الاجفاكُاث والخٗهضاث وهُفُت يمان التزام الؿُاؾاث الخجاعٍت للضوٌ بهما .وبهظه الُغٍلت جىسفٌ مساَغ ؤن جمخض
الخالفاث بلى هؼاٖاث ؾُاؾُت ؤو ٖؿىغٍت جىسفٌ .وبسفٌ الخىاحؼ الخجاعٍت فةن هٓام مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ًؼٍل
ً
ؤًًا الخىاحؼ ألازغي بحن ألافغاص والضوٌ.
ج َّخسظ اللغا اث في مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت في الٗاصة بةحمإ ؤنىاث الضوٌ ألاًٖاء زم جلغها ً
الخلا بغإلااهاث الضوٌ .ج َّ
دىٌ
ع
ؤي زالفاث ججاعٍت بلى آلُت حؿىٍت اإلاىاػٖاث في اإلاىٓمت خُث ًخم الاخخيام بلى الاجفاكُاث واإلاٗاهضاث؛ لًمان ؤن الىٓم
والؿُاؾاث الخجاعٍت للضوٌ جخىافم مٗها .وبهظا ألاؾلىب فةن مساَغ جدىٌ اإلاىاػٖاث بلى نغاٖاث ؾُاؾُت ؤو ٖؿىغٍت
جىسفٌ ً
هثحرا .وبخللُل الخىاحؼ في الخجاعة جاصي ؤهٓمت مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت بلى جللُل الخىاحؼ ما بحن ألامم والضوٌ.
َّ
بن مدىع الىٓام  -اإلاٗغوف بالىٓام الخجاعي اإلاخٗضص الجىاهب  -هى اجفاكُاث مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت التي وكٗتها ؤغلبُت
صوٌ الٗالم الخجاعٍت َّ
وؤكغتها بغإلااهاتها .حٗض جلً الاجفاكُاث ألاؾـ واللىاٖض اللاهىهُت للخجاعة الضولُت ،وهي في ؤؾاؾها
ً
ٖلىص جىفل للضوٌ ألاًٖاء خلىكا ججاعٍت مهمت ،هما جلؼم الخيىماث بإن جدافٔ ٖلى اؾخمغاعٍت ؾُاؾاتها الخجاعٍت في
بَاع خضوص ملبىلت ٖلى هدى ًدلم مهلخت الجمُ٘.
(اإلاصدر :مىك٘ مىخضي املخامحن الٗغب) / http://www.mohamoon-montada.com
مىك٘ مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت http://www.wtoarab.org/?lang=ar :
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الفصل الطادص :فعالياث اكخصادًت
 -1ماليزًا حطخضيف اإلاىخدي لاكخصادي العالمي حىل آضيان
حكهض الٗانمت اإلاالحزًت وىالاإلابىع في الُىمحن ألاوٌ والثاوي مً قهغ ًىهُى  2016اوٗلاص اإلاىخضي الاكخهاصي الٗالمي
ً
اخخفاال بمغوع ً 25
ٖاما ٖلى حكىُل حضوٌ ألاٖماٌ ؤلاكلُمي في حىىب قغق آؾُا .ففي طلً الىكذ ،خللذ اإلاىُلت
ً
جلضما ً
ً
مازغا ملجمىٖت آؾُان الاكخهاصًت ) (AECالتي ججؿض َمىخاث وآماٌ صوٌ
هبحرا ،وبلغذ طعوتها في بَالكها
اإلاىُلت إلػالت الخىاحؼ التي جدىٌ صون الخضفم الخغ للؿل٘ والخضماث وألاشخام وجدؿحن الاؾخضامت والبيُت الخدخُت
وؾبل الِٗل.
هثحرا مً ؤلاهجاػاث التي جفسغ بها ،فةجها جىاحه ً
ؤًًا ً
ولىً ،في خحن ؤن لضي عابُت آؾُان ً
هثحرا مً الخدضًاث الخُحرة؛
ً
جىافؿا بِىما جسُم ٖليها هثحر مً اإلاكاول مً بُنها جباَا وبٖاصة الخىاػن في
فلض باجذ البِئت الاكخهاصًت الٗاإلاُت ؤهثر
الهحن وجُبُ٘ الؿُاؾت الىلضًت في الىالًاث اإلاخدضة ،بلى الغوىص في هثحر مً ألاؾىاق الىاقئت ،وما ًهاخب طلً وله مً
التراح٘ في الخجاعة الٗاإلاُت .زم هىان مىحاث اإلاض والجؼع والخللباث في كُإ الخىىىلىحُا الجضًضة التي ججخاح الٗالم،
ومؿاعاث الخىمُت وؾُاؾاث الخهيُ٘ واللضعة الخىافؿُت لضي اللىي الٗاملت.
وال ًلل ؤهمُت ًٖ هظه الهٗىباث والخدضًاث حغُحر الهُيل الاكخهاصي والجغغافي الكخهاصًاث اإلاىُلت ،بما في طلً
الكغاهت ٖبر املخُِ الهاصت ،والكغاهت الاكخهاصًت ؤلاكلُمُت الكاملت) (RCEPوؾُاؾت الهحن بكإن الخؼام الىاخض،
ً
فًال ًٖ طلً ،فةن الاعجفإ الؿغَ٘ للىمى في اكخهاصاث صوٌ حىىب قغق آؾُا ٌٗؼػ ً
ؤًًا
ومباصعة الُغٍم الىاخض.
يغوعة يمان هظا الىمى ،وبُٖاء ٖملُاث ؤلاصماج الاحخماعي وخماًت البِئت هفـ اللضع مً ألاولىٍت الخىافؿُت.
ً
وباٖخباعها الضولت التي جخىلى الغثاؾت الضوعٍت لغابُت آؾُان في ٖام  ،2015فلض لٗبذ مالحزًا ً
صوعا فٗاال في جإؾِـ
مجمىٖت آؾُان الاكخهاصًت .وهظا الٗام ،ؾىف حؿخًُف مالحزًا اإلاىخضي الاكخهاصي الٗالمي خىٌ آلاؾُان .وبهفخه
اإلاىخضي الظي ًمثل مىٓمت صولُت للخٗاون فُما بحن اللُاٖحن الٗام والخام ،فةن هظا الاحخمإ ؾُيىن مىهت مثالُت
لىباع ناوعي اللغاع مً مجمىٖت واؾٗت مً اللُاٖاث لدؿهُل ػٍاصة الخٗاون بحن الهىاٖت والخيىمت واملجخم٘ اإلاضوي،
والخهضي للخدضًاث ؤلاكلُمُت.
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 -2كىلىمبيا حطخضيف اإلاىخدي لاكخصادي العالمي حىل أمزيكا الالجيييت
ً
ٖلى مضي ٖلض وامل ً
جلغٍباْ ،لذ صوٌ ؤمغٍيا الالجُيُت جخمخ٘ بىمى مؿخمغ وؤهثر قمىال .وآلان ونلذ صوٌ اإلاىُلت بلى
مفترق َغق ،ؾىاء في مىاحهت الخُىعاث الٗاإلاُت والخدىالث ؤلاكلُمُت .فمً هاخُت ،هىالً جغاح٘ في مٗضالث الىمى التي
جفاكمذ مً حغاء الًغىٍ الخاعحُت لالكخهاص الىلي ،واهسفاى ؤؾٗاع الؿل٘ ألاؾاؾُت وهبىٍ مٗضالث الاصزاع في
البلضان املخخلفت .وهظا وله كض وي٘ اإلاياؾب الاحخماُٖت التي جدللذ مً كبل في صاثغة الخُغ وؤصي بلى خالت مً
السخِ الؿُاس ي .ومً هاخُت ؤزغي ،جبضو اإلاىُلت ملبلت ٖلى مغخلت حضًضة مً الخجاعة الضولُت وحكهض مغاخل جاعٍسُت
ؾُاؾُت ؾُيىن لها جإزحر بكلُمي وٖالمي.
وفي ْل حضوٌ ؤٖماٌ حغيء ًخمدىع خىٌ كًاًا اللُاصة والكغاهتً ،مىً لهظه الخدىالث بغ َّمتها ؤن جدكيل ٖلى هدى
ً
واؾدىاصا بلى ملىماث الخىىَ٘ الاكخهاصي والابخياع التي بىِذ ٖلى اإلااؾؿاث والؿُاؾاث
ؤهثر فاٖلُت واؾتراجُجُت.
الٗامت اإلاؿخلغة واإلاىزىق بها؛ فةهه ًمىً لضوٌ ؤمغٍيا الالجُيُت البىاء ٖلى هلاٍ اللىة ومىاعصها اإلاخاخت.
في الىكذ هفؿه ،فةن الخٗاون بحن اللُاٖحن الٗام والخام ًلٗب ً
ً
خاؾما في خكض ٖىانغ اللىة هظه وجدلُم
صوعا
كفؼاث هبحرة في مجاالث مثل الاؾدثماع في البيُت الخدخُت وهمى ؤلاهخاحُت وعؤؽ اإلااٌ البكغي .هما ؤن الخهضي لهظه
الخدضًاث مً قإهه الؿماح للمىُلت بإن جدخل مياهت باعػة في الثىعة الهىاُٖت الغابٗت.
في يىء هظاً ،مىً اللىٌ بإن اإلاىخضي الاكخهاصي الٗالمي خىٌ ؤمغٍيا الالجُيُت ًجم٘ كاصة مً حمُ٘ اللُاٖاث،
وهظلً كاصة الفىغ ألاواصًمي وحُل ألالفُت ،الؾخىكاف هُف ًمىً نُاغت زُت َمىخت حضًضة جدلم ً
مؼٍضا مً
الغزاء والاػصهاع لضوٌ اإلاىُلت .ولٗل اوٗلاص اإلاىخضي الاكخهاصي في مضًىت مُضًلحن ًىم ْي  16و ً 17ىهُى له مغؼاه وصاللخه
الىبحرة؛ بط بن الخدىٌ الهاثل الظي قهضجه مُضًلحن ٖلى مضاع الٗلضًً اإلاايُحن هى مثاٌ ناعر ٖلى هجاح الابخياع في
اإلاىاَم الخًغٍت في اللغن الخاصي والٗكغًٍ .وفي الىكذ هفؿه ،فةن وىلىمبُا جلترب مً اجفاق الخاعٍخي ٌٗض بفغم
الؿالم الضاثم والخلضم الاكخهاصي والاهضماج الاحخماعي .وهظه ؤلاهجاػاث اإلالهمت حٗض فغنت لخٗلم الضعوؽ اللُمت،
وحٗض ً
ً
اهخماما ً
ً
صاثما وهظلً اجساط بحغاءاث اؾتراجُجُت ميؿلت.
جظهحرا بإن الخلضم الاحخماعي والاكخهاصي ًخُلب
ؤًًا
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 -3كمت هيىدلهي لاكخصادًت مزحلت مفصليت في مطخلبل الهىد
م٘ ٖاثض صًمىحغافي كىي ،ومىار مالثم ٌصج٘ ٖلى عٍاصة ألاٖماٌ بضعحت متزاًضة ،وؾىق مدلُت هبحرة-ما مً قً في ؤن
هظا هى الىكذ اإلاىاؾب ليي ًدلم اكخهاص الهىض ً
ٖالُا في آلافاق؛ طلً ؤن الٗالم وله ًخُل٘ بلى الهىض وهى مفٗم باألمل في
ؤن جترحم بمياهاتها بلى ٖمل .فةطا وان الخدغع الاكخهاصي الظي َبلخه الهىض في ٖام  1991لخٓت فانلت في جاعٍش هظه
الضولت ،هجض ؤن الهىض  -وّٗض مغوع ً 25
ٖاما  -جلف مغة ؤزغي ٖلى قفا لخٓت جاعٍسُت ؤزغي .فالبىً الضولي ونىضوق
الىلض الضولي ٖلى خض ؾىاء ًخىكٗان همىا كىٍا بيؿبت  ٪7.5لهظا البلض في ٖام ْي  2016و .2017
وعغم طلً ،فةن الهىض جىاحه ً
ؤًًا جدضًاث ،بما في طلً اهىماف الهاصعاث ،وعجؼ البيُت الخدخُت ،واللُىص ؤمام عحاٌ
ألاٖماٌ ،وؤلانالخاث اإلاخٗثرة .وبطا فكلذ وجحرة ؤلانالخاث ووان هىان جدؿً َفُف في كاثمت ؾهىلت مماعؾت ؤوكُت
ألاٖماٌ ،فةهه مً اإلاغجح ؤن جبدث الكغواث ألاحىبُت الٗاملت في البالص ًٖ ميان آزغ .وم٘ جىلي الهىض عثاؾت مجمىٖت
الٗكغًٍ في ٖام  ،2018فةن الخلضم الظي ؤمىً بخغاػه ختى آلان هى الظي ؾىف ًدضص كُاصة الهىض لهظه املجمىٖت.
ومً زم ،فةن اللمت الاكخهاصًت الهىضًت لٗام  2016التي مً اإلالغع ؤن حٗلض في الٗانمت هُىصلهي ًىم ْي  6و  7مً قهغ
ؤهخىبغ  -ؾىف حؿعى بلى اؾخىكاف بٌٗ هظه اللًاًا م٘ بقغان ؤصخاب اإلاهلخت في املجخم٘ الٗالمي للمىخضي
الاكخهاصي الٗالمي في ٖملُت نى٘ اللغاع مً ؤحل بخضار الخإزحر اإلاُلىب.
(اإلاصدر :مىك٘ اإلاىخضي الاكخهاصي الٗالمي )https://www.weforum.org/events
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الفصل الطابع :جلاريزاكخصادًت دوليت
 " -1فيدش" جخفض جىكعاتها للىمى العالمي في 2016
زفًذ ووالت الخهيُف الاثخماوي الٗاإلاُت "فيدش" جىكٗاتها للىمى الٗالمي ،مكحرة بلى ؤن الخباَا في الهحن والخإزحر الظي
مً اإلاغجح ؤن ًترهه ٖلى البلضان التي حٗخمض ٖلى الؿل٘ ألاؾاؾُت مثل عوؾُا وحىىب بفغٍلُا .وؤيافذ الىوالت في جلغٍغ
ؤنضعجه ًٖ خالت الاكخهاص الٗالمي ؤن "الاجهُاع في ؤؾٗاع الؿل٘ ألاؾاؾُت َّ
ؾبب إلاهضعي الؿل٘ في الٗالم الىاش ئ نضمت
قضًضة فُما ًخٗلم بمؿخىٍاث الضزل".
وكالذ "فيدش" :للض هكف هظا الًٗف خالت الاكخهاص الىلي اإلالىٗت ختى آلان في البراػٍل وؤصي الى يغِ ؤلاهفاق في
حمُ٘ ؤهداء صوٌ الٗالم اإلاىخجت لهظه الؿل٘" ،وخؿبما طهغث صخُفت (بهترهاقُىهاٌ بحزوـ جاًمؼ) البرًُاهُت في جلغٍغها.
وؤقاع جلغٍغ الصخُفت بلى ؤن جغاح٘ الُلب مً الهحن في ول ش يء مً زام الخضًض ألاؾترالي بلى ناصعاث اللخىم
ً
البراػٍلُت ٌكيل يغىَا ٖلى اإلاحزاهُاث الىَىُت .وفي خحن حؿاٖض ؤؾٗاع الىفِ اإلاىسفًت اإلاؿتهلىحن ،فلض ٖاهذ الضوٌ
التي حٗخمض ٖلى الىفِ.
ً
اهسفايا مً
وهىظا جغي ووالت فيدش آلان ؤن وجحرة الىمى الٗالمي في الىاجج املخلي ؤلاحمالي بلغذ  2.5في اإلااثت هظا الٗام
ً
 2.9باإلااثت التي واهذ مخىكٗت في قهغ صٌؿمبر مً ٖام  .2015فًال ًٖ طلً ،كالذ "فُدل" :بن مٗضٌ الىمى في
الاكخهاصاث اإلاخلضمت كض جغاح٘ ًٖ الٗام اإلااض ي ،بلى  1.7في اإلااثت باإلالاعهت م٘  1.8في اإلااثت .هما ؤن مً اإلاخىك٘ ؤن ًدباَإ
الىمى هظا الٗام ً
ؤًًا في الىالًاث اإلاخدضة واإلاملىت اإلاخدضة.
في الىكذ هفؿه ،كالذ "فيدش" :بن الهحن ،زاوي ؤهبر اكخهاص في الٗالم مً اإلاخىك٘ ؤن حكهض همىا بيؿبت  6.2في اإلااثت
ً
اهسفايا مً  6.8في اإلااثت في الٗام اإلااض ي .هما جخىك٘ الىوالت ؤن جٓل مىُلت الُىعو التي جًم  19صولت مؿخلغة صون
حغُحر وؤن ٌؿخلغ مٗضٌ الىمى لضحها ٖىض  1.5في اإلااثت هظا الٗام .ومً اإلاخىك٘ ؤن حكهض ألاؾىاق الىاقئت ػٍاصة الىمى بلى 4
في اإلااثت مً  3.8في اإلااثت ٖلى الغغم مً التراحٗاث الىبحرة في عوؾُا والبراػٍل وحىىب بفغٍلُا.
ؤقاعث ووالت فيدش ً
ؤًًا بلى ؤن اهسفاى ؤؾٗاع الىفِ ٌؿاٖض بهفاق اإلاؿتهلىحن في ألاؾىاق اإلاخلضمت ،وؤن الاكخهاصاث
اإلاخلضمت حؿحر هدى ؤؾىؤ آلازاع ٖلى اؾدثماعاث الُاكت في اللُإ الخام .وؤيافذ الىوالت ؤهه مً اإلاخىك٘ اهخٗاف
ً
مضٖىما باؾخمغاع الىمى في ألاؾىاق الىامُت.
الاكخهاص الٗالمي في ٖام ،2017
(اإلاصدر :صخُفت "اهترهاقُىهاٌ بحزوـ جاًمؼ" البرًُاهُت)
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 -2اإلازكشي ُ
ألاور ِّبي ًحذرمً اهخفاض الخضخم في مىطلت اليىرو
كاٌ بُتر بغٍذ ًٖى املجلـ الخىفُظي للبىً اإلاغهؼي ألاوعّي :بن البىً ؾىف ًبلي ٖلى زُاع "فغى ؾُاؾت ألامغ
الىاك٘"  -بطا لؼم ألامغ  -إلاىاحهت زُغ اهسفاى مٗضالث الخطخم في صوٌ مىُلت الُىعو ليي جهبذ عاسخت .وكاٌ بغٍذ
في زُاب ؤللاه في عوما" :مضة َىٍلت مً اهسفاى مٗضالث الخطخم التي هىاحهها الُىم كض ؤصث بلى ػٍاصة املخاَغ خُاٌ
اخخماالث اؾخمغاع مٗضالث الخطخم الغاهىت ،وهى ألامغ الظي مً قإهه ؤن ًيىن ً
مضمغا للغاًت باليؿبت لالكخهاص".
وبدؿب جلغٍغ وكغجه صخُفت (ووٌ ؾترًذ حىعهاٌ) ألامغٍىُت ،فلض ؤٖلً البىً اإلاغهؼي ألاوعّي جىؾُ٘ بغهامج قغاء
الؿىضاث بلى  80ملُاع ًىعو ( 91ملُاع صوالع) قهغٍا في ماعؽ اإلااض ي ،هجؼء مً كىة صف٘ حضًضة إلخُاء الخطخم التي
جخًمً ً
ؤًًا الاؾخدىاط ٖلى صًىن الكغواث للمغة ألاولى .ووان همى ألاؾٗاع صون الهضف الظي خضصه البىً اإلاغهؼي بإكل
مً  2في اإلااثت إلاضة زالر ؾىىاث ،ومً اإلاخىك٘ ؤن جٓل هظه اليؿبت كغٍبت مً الهفغ هظا الٗام في ْل جغاح٘ ؤؾٗاع
الىفِ.
ً
ً
وؤياف بغٍذ في زُابه كاثال" :املخاَغ واهذ جىمً في ؤن  -وزالفا إلاا خضر في الخللاث الؿابلت مً الاهخياؾاث الخاصة
في ؤؾٗاع الىفِ  -جىكٗاث الخطخم كض جفلض مغوهتها؛ وطلً بؿبب جغاهم ألاصلت ٖلى ؤن ٖىصة مٗضٌ الخطخم صون
الهضف الظي خضصهاه واهذ كض جمذ الؿُُغة ٖليها مغ ًاعا".
ً
مجضصا ٖلى الغؾالت التي َّ
وحهها في  18ماعؽ
وبهفخه هبحر الخبراء الاكخهاصًحن لضي البىً اإلاغهؼي ألاوعّيً ،اهض بغٍذ
خحن كاٌ :بن ؤؾٗاع الفاثضة ًمىً ؤن تهبِ بلى ؤكل مً مٗضلها الخالي ختى بطا لؼم ألامغ ،وؤن البىً اإلاغهؼي مؿخٗض
لخىثُف حهىص الخدفحز بطا لم ٌؿخجب اعجفإ ألاؾٗاع .هما جهضي بغٍذ إلاىخلضي البىً اإلاغهؼي ألاوعّي الظًً اكترخىا
ؤهه ال ًيبغي للبىً اإلاغهؼي جمضًض ؾُاؾاجه في خحن ؤن الخيىماث ال جفٗل ً
هثحرا لخدفحز الىمى .وؤياف بغٍذ" :ألاػمت
ؤزبدذ ؤن يمان اؾخلغاع ألاؾٗاع لِـ ً
وافُا لخدلُم الىمى اإلاؿخضام"،
ولٗل ما ًثحر الضهكت في الىكذ هفؿه ؤن بغٍذ لم ٌؿدبٗض اخخماٌ ؤن ًًُغ البىً اإلاغهؼي ألاوعّي بلى اؾخسضام ما
ؤؾماها "بحغاءاث غحر جللُضًت" ٖلى هدى ؤهثر ً
جىاجغا في اإلاؿخلبل مً ؤحل ؤن جبلى جىكٗاجه ؤهُضة وعاسخت الجظوع،
(اإلاصدر :صخُفت (ووٌ ؾترًذ حىعهاٌ) ألامغٍىُت)
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 -3مخاوف لاكخصاد الصيني جللى بظالل كئيبت على ألاضىاق العاإلايت
هىان اخخماالث متزاًضة بإن جدؿبب ألاؾىاق الىاقئت الغثِؿُت  -وفي ملضمتها الهحن  -في وكغ ؤحىاء الخىف في ألاؾىاق
اإلاالُت؛ مما ؾُاصي بلى يٗف ؤصاء ألاؾهم في الىالًاث اإلاخدضة وغحرها مً الضوٌ اإلاخلضمت خؿبما خظع نىضوق الىلض
الضولي .فلض جؼاًضث آلازاع الؿلبُت غحر اإلاباقغة اإلاغجبُت باألؾهم لخمخض بلى الاكخهاصاث اإلاخلضمت ،وهي آلازاع التي ؤفغػتها
الايُغاباث الخالُت التي حكهضها ألاؾىاق الىاقئت الغثِؿُت خُث بلغذ وؿبت  ٪28مىظ بضاًت ألاػمت اإلاالُت لٗام ،2008
ً
وفلا لخؿاباث نىضوق الىلض الضولي.
وهما وعص في جلغٍغ لصخُفت (ووٌ ؾترًذ حىعهاٌ) ألامغٍىُت ،فةن لضي الىٓام اإلاالي الهُني عوابِ مباقغة نغحرة وؿبُا
م٘ اكخهاصاث مثل الىالًاث اإلاخدضة ،وطلً ملاعهت م٘ البىىن والٗالكاث اإلاالُت في الاكخهاصاث الىبري ألازغي مثل
الُابان .وفي الىكذ هفؿه ،وألن الهاصعاث جمثل وؿبت نغحرة حؼثُا مً مجمل ؤصاء اكخهاص الىالًاث اإلاخدضة؛ فةن
َّ
املخاوف بكإن صخت الاكخهاص الهُني ًجب ؤال حغغق الخىكٗاث اإلاؿخلبلُت باليؿبت إلاٗٓم الكغواث ألامغٍىُت.
ً
بُض ؤن نىضوق الىلض الضولي وحض ؤن الهحن باث لضحها  -فُما ًبضو  -كضعة زانت لخدغًٍ الؿىق في بلضان ؤزغي
اٖخماصا
ٖلى بنضاع ألازباع الاكخهاصًت والبُاهاث طاث الٗالكت بإصاء الاكخهاص الهُني .وم٘ الخىؾ٘ الهل لالكخهاص الٗالمي،
فةن الخدىالث والخللباث التي جُغؤ بحن الخحن وآلازغ ٖلى زاوي ؤهبر اكخهاص في الٗالم ،وفي هثحر مً ألاخُان جبضو ؤهثر
ً
الخهاكا بإصاء بىعنت ووٌ ؾترًذ مما ًدضر في الكىاعٕ الغثِؿُت ألامغٍىُت.
لظلً كاٌ حاؾخىن حُلىؽ ،عثِـ قٗبت ؤؾىاق الىلض وعؤؽ اإلااٌ لضي نىضوق الىلض الضولي ،والظي كاص فغٍم الضعاؾت
اكخهاصا ً
ً
فغٍضا مً هىٖه ختى آلان ،مً
التي وكغث  -خىٌ اؾخلغاع الؿىق اإلاالي الٗالمي  -كاٌ" :بهىا هغي الهحن باٖخباعها
خُث ألازباع الىاعصة ًٖ ألاصاء الاكخهاصي الهُني الظي ًازغ ٖلى ألاؾىاق في ؤماهً ؤزغي خىٌ الٗالم".
وٍبضو ؤن ٖضوي الؿىق بحن ألاؾىاق اإلاخلضمت والىاقئت آزظة في الاهدكاع .فلض ؤقاع جلغٍغ نىضوق الىلض الضولي بلى ؤهه
في بٌٗ ألاخُان ،هىان ٖالكت ؤؾاؾُت؛ هما هى الخاٌ ٖىضما جىسفٌ ؤؾهم مىخجي الؿل٘ ألاؾاؾُت في ؤًام جهاب فيها
الكغواث الهىاُٖت الٗمالكت في الهحن بما ٌكبه ؤلاغماء .فًال ًٖ طلً ،فةن ً
هثحرا مً اإلاؿدثمغًٍ ًخظهغون ؤًام
الخضاوٌ الىئِبت مثل ً 7ىاًغٖ ،ىضما اجهاع ماقغ قىغهاي اإلاغهب بيؿبت  ،٪7مما حؿبب في مىحت مً التراحٗاث الخاصة
في ماقغاث ألاؾهم في الىالًاث اإلاخدضة والُابان وؤؾترالُا ووىعٍا الجىىبُت .وفي قهغ ًىاًغ اإلااض ي ،وان ماقغ صاو حىهؼ
الهىاعي كض قهض ؤؾىؤ قهغ مىظ قهغ ؤغؿُـ ،وهى قهغ آزغ جهاٖضث فُه الخىجغاث بؿبب املخاوف لضي الهحن.
(اإلاصدر :صخُفت (ووٌ ؾترًذ حىعهاٌ ألامغٍىُت)

 -4العجشالخجاري ألامزيكي ارجفع بيطبت  ٪2.6إلى  47.06ملياردوالر
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خالت الًٗف التي حٗتري الاكخهاص الٗالمي ما ػالذ حٗمل بمثابت ؤصاة يغِ ٖلى الاكخهاص ألامغٍيي في ؤواثل الٗام
الجاعي  ،2016م٘ وحىص فجىة ججاعٍت آزظة في الاحؿإ حٗمل باؾخمغاع ٖلى ٖغكلت الىمى ٖلى هُاق ؤوؾ٘ .فلض طهغث
وػاعة الخجاعة ألامغٍىُت ؤن العجؼ الخجاعي ألامغٍيي في فبراًغ اإلااض ي اعجف٘ بيؿبت  ٪2.6مً ًىاًغ بلى عكم مٗضٌ مىؾمُا
كضعه  47.06ملُاع صوالع ،وهى ؤٖلى مؿخىي له مىظ ؤغؿُـ اإلااض ي.
واعجفٗذ الهاصعاث مً الؿل٘ والخضماث بيؿبت  ،٪1وهي ؤهبر ػٍاصة مىظ ؾبخمبر ،بُض ؤجها جغاحٗذ بيؿبت ًٖ ٪4.2
الٗام الؿابم .هما اعجفٗذ الىاعصاث بيؿبت  ٪1.3في فبراًغ ملاعهت بالكهغ الؿابم ،وهي جمثل ؤهبر كفؼة في ً 11
قهغا،
خُث اعجفٗذ بيؿبت  ًٖ ٪0.3الٗام الؿابم.
وهما ؤفاصث صخُفت (ووٌ ؾترًذ حىعهاٌ) ألامغٍىُت ،فلض كاٌ صاهُاٌ ؾُلفغ ،هبحر الاكخهاصًحن لضي بىً (جي ّي
مىعحان حكِـ)" :ما ػلىا وكهض جغ ً
احٗا للخجاعة م٘ ما ًترجب ٖلُه مً جإزحر ٖلى الىمى الاكخهاصي الٗام .للض قاهضها
اعجفإ كُمت الضوالع بيؿبت هبحرة حضا ،وآلان ًدضر ٖىـ طلً حؼثُا .وفي مغخلت ما ؾىف ًخالش ى طلً ،ولىً باليؿبت
بلى ألاعبإ الللُلت اللاصمت ،هخىك٘ ؤن ٌؿخمغ الخباَا في الاكخهاص".
وٖلى الٗمىم ،فلض بضا الاكخهاص املخلي كىٍا في ألاقهغ ألازحرة ،عغم ؤن بهفاق اإلاؿتهلىحن جباَإ .وكالذ وػاعة الٗمل :بن
ً
اعجفاٖا كُاؾُا في مغخلت ما بٗض الغوىص في فبراًغ اإلااض ي ،خُث اؾخلاٌ مؼٍض مً الٗماٌ
ؤعكام الخىُْف كفؼث لدسجل
ً
في ٖالمت ٖلى جؼاًض الثلت في ؾىق الٗمل وبلاء ٖملُاث حؿغٍذ الٗماٌ كغب ؤصوى مؿخىٍاتها الخاعٍسُت فًال ًٖ طلً،
فةن الىمى في كُإ الخضماث حؿاعٕ في ماعؽ ،وخؿبما ؤفاص مٗهض بصاعة الخىعٍضاث ،في خحن اعجف٘ وكاٍ الخهيُ٘ لُهل
بلى  54.5هلُت مً 53.4هلُت في فبراًغ ،خُث حكحر اللغاءة فىق الخمؿحن هلُت بلى خضور جىؾ٘ في اليكاٍ
الاكخهاصي بغمخه.
بُض ؤن الخجاعة الخاعحُت التي واهذ ً
ٖبئا ٖلى الىمى الاكخهاصي ألامغٍيي في مٗٓم الٗامحن اإلاايُحن  -جىقً ٖلى جىغاع
ً
يُٗفا .ولهظا زفٌ زبراء الاكخهاص في بىً باعولحز
هفـ مؿخىي ألاصاء في الغّ٘ ألاوٌ؛ ومً زم فةن الىمى الىلي ًبضو
جلضًغاتهم للىمى باليؿبت بلى الىاجج املخلي ؤلاحمالي في ألاقهغ الثالزت ألاولى مً الٗام بلى  ،٪0.4في خحن جىك٘ الاكخهاصًىن
لضي (مىعحان حكِـ) وؿبت  ٪0.7بكإن مٗضٌ الىمى ،هما جىكٗذ قغهت (ماهغو اًيىهىمًُ ؤصفاًؼعػ) مٗضٌ همى
بيؿبت .٪1
ووان الىاجج املخلي ؤلاحمالي ألامغٍيي كض اعجف٘ بمٗضٌ ؾىىي بلغ  ٪1.4والظي حغي حٗضًله مىؾمُا في ألاقهغ الثالزت
ألازحرة مً ٖام  2015وؾىف جهضع وػاعة الخجاعة جلضًغاتها للغّ٘ ألاوٌ في ؤوازغ الكهغ الجاعي .وفي الؿىىاث ألازحرة،
وان الىمى في الىاجج املخلي ؤلاحمالي  -وفي هثحر مً ألاخُان  -ؤيٗف في الغّ٘ ألاوٌ ملاعهت م٘ بلُت الٗام.
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وعغم ؤن بُاهاث الخجاعة مخللبت مً قهغ بلى آزغ ،فةن ناصعاث الىالًاث اإلاخدضة بلى هباع الكغواء الخجاعٍحن مثل هىضا
والهحن والاجداص ألاوعّي واإلاىؿًُ كض جباَإث ختى آلان هظا الٗام؛ طلً ؤن الهاصعاث بلى هىضا جغاحٗذ بيؿبت  ٪8.8في
الكهغًٍ ألاولحن مً  2016ملاعهت م٘ الٗام الؿابم ،بِىما اهسفًذ الهاصعاث بلى الهحن بيؿبت  ،٪10.9والهاصعاث بلى
صوٌ ؤمغٍيا الىؾُى والجىىبُت جغاحٗذ ً
ؤًًا بيؿبت  .٪17.3وفي الىكذ هفؿه ،اعجفٗذ الىاعصاث الهِىُت بيؿبت ٪5.6
في ًىاًغ وفبراًغ مً الٗام اإلااض ي.
(اإلاصدر :صخُفت (ووٌ ؾترًذ حىعهاٌ) ألامغٍىُت)
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 -5صىدوق الىلد ًحذرمً أسماث محخملت في ألاضىاق الىاشئت
ً
مغجبُا ،وٖلى هدى وزُم ،بمٗضالث الىمى ألاهثر ً
بُئا في
هؼوح ؤمىاٌ ضخمت مً ألاؾىاق الىاقئت في الؿىىاث ألازحرة وان
الاكخهاصاث الىامُت ،وهى ما ًمىً ؤن ًاصي في جهاًت اإلاُاف بلى هثحر مً ألاػماث اإلاالُت في البلضان اإلاٗىُت ،بدؿب
الخدظًغ الظي ؤَلله نىضوق الىلض الضولي.
وهما وعص في جلغٍغ وكغجه صخُفت (ووٌ ؾترًذ حىعهاٌ) ألامغٍىُت ،فلض ؾلِ نىضوق الىلض الًىء ٖلى الىمى
الًُٗف باٖخباعه اإلاتهم الغثِس ي وعاء هظه اإلاىحت مً هؼوح الخضفلاث اإلاالُت ،ولىً الهىضوق لم ٌغفل الغغبت في
املخاَغة لضي اإلاؿدثمغًٍ ،وؤؾٗاع الفاثضة اإلاغجفٗت وؿبُا في الاكخهاصاث اإلاخلضمت والىامُت.
وكاٌ نىضوق الىلض الضولي في صعاؾت جًمىتها وكغة الخىكٗاث الاكخهاصًت الٗاإلاُت التي ًهضعها" :هثحر مً الاهسفاى في
الخضفلاث ًمىً ؤن ًفؿغ بالفغق البؿُِ في آفاق الىمى بحن ألاؾىاق الىاقئت والاكخهاصاث اإلاخلضمت" .وؤقاع الهىضوق
بلى ؤن "يٗف الخضفلاث الضازلت والخاعحت كض ؾاهم بضعحت هبحرة في جباَا الىمى".
ً
وجغاحٗذ الخضفلاث بلى  45ؾىكا هاقئت عثِؿُت بما ًؼٍض ٖلى جغٍلُىن صوالع مىظ ٖام  ،2010خُث حاء ههف هظا
التراح٘ مً الهحن  -زاوي ؤهبر اكخهاص في الٗالم  -وعوؾُا التي واحهذ ٖلىباث صولُتً ،
وؤًًا بؿبب الاهسفاى الخاص في
ؤؾٗاع الُاكت خؿبما طهغ نىضوق الىلض الضولي.
وفي املجمل ،فةن التراح٘ في جضفلاث عؤؽ اإلااٌ ٌٗاصٌ وؿبت  ٪1.2مً الىاجج املخلي ؤلاحمالي في ألاعّٗت ؤعبإ ألازحرة،
ملاعهت م٘ جضفم بيؿبت  ٪3.7مً الىاجج املخلي ؤلاحمالي في ٖام  .2010وكض خضر الخباَا في زالزت ؤعبإ الاكخهاصاث التي
قملتها صعاؾت نىضوق الىلض الضولي.
وكاٌ نىضوق الىلض الضولي :بن هظا التراح٘ ٌٗض الثالث مً هىٖه ٖلى مضاع زالزت ٖلىص في ألاؾىاق الىاقئت ،وؤهه ًإحي في
الىكذ الظي وان فُه الىمى الؼاثض الظي جىفغه ألاؾىاق الىاقئت كض اهىمل بيؿبت  0.75هلُت مئىٍت .وكاٌ نىضوق
الىلض" :اإلاىٓىع الخاعٍخي ًىفغ ً
ؾببا للللم؛ طلً ؤن الخباَا في جضفم عؤؽ اإلااٌ ًغجبِ بلى خض هبحر باألػماث الاكخهاصًت
اإلايلفت".
(اإلاصدر :صخُفت (ووٌ ؾترًذ حىعهاٌ ألامغٍىُت)
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مىحشجحليلي
اكخصاد ؤلاماراث ًخطى بثباث هحى مشيد مً الىمى على الزغم مً الخحدًاث
اللغاءة اإلاخإهُت والضكُلت للبُاهاث وألاعكام واإلااقغاث التي جًمىتها جلاعٍغ اإلاىٓماث والىواالث الضولُت اإلاٗىُت باالكخهاص
الٗالمي وما ًخٗلم منها بخىنُف خالت الاكخهاص في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  -جاهض ٖلى خلُلت زابخت وعاسخت
مفاصها ؤن الاكخهاص ؤلاماعاحي ًلف ٖلى ؤعى نلبت في ْل مىار مخللب ومًُغب ًسُم آلان ٖلى الاكخهاص الٗالمي .وما
مً قً في ؤن هظه الكهاصة ٖلى مخاهت وكىة اكخهاص صولت ؤلاماعاث مً حاهب اإلاىٓماث الضولُت جىدؿب ؤهمُت زانت
مً خُث جىكُتها الؼمني ،زانت وؤجها جإحي في خحن حكهض مٗٓم اكخهاصاث الٗالم  -اإلاخلضمت والىامُت ٖلى خض ؾىاء -
ً
ً
ً
قغكا ً
وحىىبا ،وفي وكذ ٌكهض فُه
وغغبا وقماال
مىحت مً الخللباث والايُغاباث التي جياص حٗهف باألؾىاق الٗاإلاُت
الاكخهاص الٗالمي ً
عوىصا وؿبُا حغاء جباَا الاكخهاص الهُني ،وجغاح٘ مٗضالث الىمى واعجفإ الخطخم والبُالت في
اكخهاصاث صوٌ مىُلت الُىعو ،والخباَا اليؿبي في الاكخهاصاث الىاقئت.
وال حضاٌ في ؤن ألاؾـ اللىٍت التي ًغجىؼ ٖليها الاكخهاص الىَني ،وزانُت جىىٖه كض حٗاله بمىإي ًٖ الايُغاباث
الاكخهاصًت الٗاإلاُت التي وكهضها آلان ،وطلً عغم وحىص بٌٗ الفخىع املخخمل في زلت اإلاؿدثمغًٍ في اإلاىُلت ويٗف
الٓغوف الٗاإلاُت .ففي بضاًت ًىاًغ اإلااض ي ،ؤٖلىذ ؤلاماعاث محزاهُت مخىاػهت للٗام  ،2015هما ؤجها جسُِ لؼٍاصة ؤلاهفاق
بيؿبت  ٪9في الٗام ٖلى ؤؾاؽ ؾىىي ،وم٘ جىك٘ ؤن ًهل حجم ؤلاهفاق وؤلاًغاصاث ٖلى خض ؾىاء بلى  41ملُاع صعهم
ً
( 11.2ملُاع صوالع)؛ فةهه مً اإلاخىك٘ بالخالي ؤن ٌٗؼػ طلً اليكاٍ الخجاعي و ٌٗمل ٖلى ػٍاصة جدفحز الاكخهاص ،زانت في
ْل ٖضم وحىص عجؼ في اإلاحزاهُت ،ألوٌ مغة مىظ ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت.
وم٘ جدلُم همى في ٖام  2015ونل بلى  ،٪4.5فةهه مً اإلاخىك٘ ً -
وفلا لؤلعكام واإلااقغاث الاكخهاصًت  -ؤن ٌؿخمغ حؿاعٕ
وجحرة الىمى الاكخهاصي في الٗام الجاعي  ،2016خُث ؤهضث البُاهاث ؤن الهىاٖت الخدىٍلُت وكُاٖاث الخضماث ؾخيىن
ؤهبر اإلاؿاهمحن في الىمى ،وطلً عغم ؤن الاهسفاى الخاص في ؤؾٗاع الىفِ كض ًيىن له آزاع مخفاوجت ٖلى الاكخهاص .وم٘
ً
وؤًًا مىكف الاخخُاَي الىلضي ألاحىبي في صولت ؤلاماعاث،
طلً ،فةن زانُت الخىىٕ التي ًخمحز بها الاكخهاص ؤلاماعاحي
ً
ومٗضالث الىمى اإلاغجفٗت التي جدللها مسخلف كُاٖاث الاكخهاص في الضولت ،فًال ًٖ ػٍاصة حجم الاؾدثماعاث ألاحىبُت،
وجؼاًض زلت اإلاؿدثمغًٍ ألاحاهب في اكخهاص ؤلاماعاث ،واعجفإ ماقغ زلت اإلاضًغًًٍ ،
وؤًًا جؼاًض ؤلاهفاق الاؾدثماعي بيؿبت
ً
 20.6في اإلااثت ،بيافت بلى ؤن كُاٖاث الخضماث الغثِؿُت مثل الؿُاخت والُحران ال جؼاٌ مؿخمغة في الىمى .ول هظا
ً
ًجٗل البالص واخضة مً الضوٌ ألافًل ً
ويٗا وكضعة ٖلى جدمل جضاُٖاث وآزاع التراح٘ الٗالمي في ؤؾٗاع الىفِ والخباَا
في همى الاكخهاص الٗالمي.
وهىان ً
ؤًًا صالثل ٖلى ؤن ً
ٖضصا مً مكاعَ٘ وؾاثل الىلل وغحرها مً اإلاكاعَ٘ جمط ي ً
كضما بىجاح هبحر هدى مغخلت
الترؾُت ،بما في طلً جىؾُ٘ قبىت مترو صّي بدُث جمخض بلى مىك٘ مٗغى اهؿبى 2020؛ بط بن هظا اإلاكغوٕ مً قإهه ؤن
ً
ً
هبىَا ً
آمىا وؤهثر ً
ٌؿغا وؾالؾت
ًضٖم جىكٗاث الاؾدثماع في كُإ الىلل باإلماعاث .وبيافت بلى طلً ،فةهىا هخىك٘
لالكخهاص الىَني باإلالاعهت بما وان ٖلُه الخاٌ في ٖام ٖ ،2009ىضما ؤصي جصخُذ فلاٖاث ؤؾٗاع ألانىٌ بلى اهىماف في
ً
همى الىاجج املخلي ؤلاحمالي غحر الىفُي الخلُلي .وم٘ طلً ،ؾُيىن الاكخهاص الىَني ماهال بلىة للخغلب ٖلى الخدضًاث
الاكخهاصًت اإلاتزاًضة في ٖام  2016عغم مؼٍض مً الاهسفاى في ؤؾٗاع الىفِ.
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