"االستقرار والهمو للحد من الفقر"
نويج اهشٖدث نرٖشخًٖ الغبرد ،يدٖر ؿبى ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ
أيبى االسخيبؽ اهشٌّٔ هوسٌج ترٖخًّ ّّدز فٕ ّاضٌػً اهـبظيج
 54يبّٖ 3152
إٌَ هيً دّاؿٕ شرّرٔ اهتبهغ أً أنًّ ٌُب يؾ ُذٍ اهيسيّؿج اهيخيٖزث يً اهضغّرّ ،أً أخضرف تبشخغبفج االسخيبؽ
اهشٌّٔ هوسٌج ترٖخًّ ّّدز فٕ ظٌدّق اهٌلد اهدّهّٕ .اشيضّا هٕ أً أخلدى تبهضنر إهٓ نل يً "تٖل فرٌٖزل" ّ"رٖخضبرد
دتز" ؿوٓ نويبخِيب اهخرضٖتٖج.
ٌّؼرا ألً يّغّؽ اسخيبؽ ُذا اهـبى ُّ "اهلغبء ؿوٓ اهفلر خالل سٖل يً اهزيً" ،أّد أً أذٌٕ ؿوٓ اهرئٖس "نٖى"
هخّع ُذا اهخضدٔ اهنتٖرّ ،أضٖد تضسبؿخَ فٕ االهخزاى تبهلغبء ؿوٓ اهفلر تضوّل ؿبى .3121
ّٖشرٌٕ أٖغب أً أرْ ظدٖلٕ اهـزٖز "سٖى ّهفٌشً" اهذٔ شبُى تلٖبدخَ اهفنرٖج فٕ خػّٖر اهتٌم اهدّهٕ ّشبؿد فٕ ّغؾ
تـع اهلغبٖب اهظـتج نبهفشبد ّخخفٖف أؿتبء اهدًّٖ ؿوٓ سدّل األؿيبل اهـبهيٕ .هم يٌٕ نل اهضنر ٖب "سٖى" ؿوٓ
اشخيرارم فٕ دؿيٌب تيب هدٖم يً ػبكج ّضنيج ال غٌٓ ؿٌِيب.
هلد ؼوح ُذٍ اهوسٌج ػّال  21ؿبيبً خلّى تدّر رئٖشٕ فٕ دؿى سِّد اهظٌدّق ّاهتٌم اهدّهٕ ّغٖرُيب يً اهيؤششبح.
ّتفغل سِّدنى فٕ خـيٖق اهفِى هويِبى اهيٌّػج تٌب ّاشخٌبدا إهٓ يب خلديٌَّ يً إرضبد اشخراخٖسٕ ،اشخػـٌب اهخّاؤى يؾ
يـػٖبح اهّاكؾ اهسدٖدّ .أّد أً أؿرة هنى ؿً ؿيٖق خلدٖرٔ هيب خلديٌَّ يً دؿى.
ٌّـّد إهٓ يشأهج اهفلر .ؿوٌٖب اإلكرار أّالً تأً اهـبهى كد أضرز خلديبً نتٖراً فٕ ُذا اهيسبلّ .نيب خـويًّ ،فلد خضلق اهِدف
اإلٌيبئٕ هألهفٖج اهيـٌٕ "تخخفٖع ٌشتج شنبً اهـبهى اهذًٖ ٖـٖضًّ فٕ فلر يدكؾ إهٓ اهٌظف" تضوّل ؿبى  3154كتل
يّؿدٍ اهيلرر تخيس شٌّاح.
ّؿالّث ؿوٓ ذهم ،خخّهٓ اهتوداً اهٌبيٖج زيبى اهلٖبدث فٕ شٖبق اهخـبفٕ اهـبهيٕ ذالذٕ اهشرؿج .فِب ُٕ إفرٖلٖب سٌّة
اهظضراء أظتضح خضخل اهيرنز اهذبٌٕ فٕ خضلٖق اهٌيّ اهشرٖؾ ،تـد آشٖب.
غٖر أً األّاً هى ٖضً تـد هنٕ ٌٌِئ أٌفشٌب .فال ٖزال ٌُبم  5.2يوٖبر ضخط ٖـٖضًّ ؿوٓ دخل أكل يً  5.34دّالر
ّٖيٖب؛ ّأنذر يً  3يوٖبر ضخط ٖـٖضًّ ؿوٓ دخل أكل يً دّالرًٖ ّٖيٖب.
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ّرغى أُيٖج األركبى فٕ ضد ذاخِب ،فئٌِب ال خنفٕ .ذهم أً األير ٖخـوق فٕ ٌِبٖج اهيػبف تئذراء اهضٖبث اإلٌشبٌٖج ّإفشبش
اهيسبل الٌػالق اإلينبٌبح اهتضرٖج.
ّأّد أً أضدذنى اهّٖى ؿً دّر اهظٌدّق فٕ إػبر ُذٍ اهسِّدّ .هدٔ ذالد رشبئل فٕ ُذا اهخظّط:
 )5االشخلرار االكخظبدٔ يػوة غرّرٔ هوضد يً اهفلر.
 )3اهٌيّ ّاهـداهج ٖدؿى نل يٌِيب اٗخرُّ ،يب غرّرٖبً هغيبً اشخيرارٖج األّغبؽ.
 )2شٖبشبح اهيبهٖج اهـبيج كبدرث ؿوٓ خـزٖز اهـداهج ّخفع يشخّٖبح اهفلر
 -5االشخلرار االكخظبدٔ :يػوة غرّرٔ هوضد يً اهفلر
شأتدأ تبهضدٖد ؿً األُيٖج اهتبهغج اهخٕ ٖخشى تِب االشخلرار االكخظبدٔ .فلد خـوَّيٌب يً اهخسبرة أً ُتّػ اهٌبخز تشتة
األزيبح االكخظبدٖج ُّ أنتر يظدر هخراسؾ يشخّٖبح اهرفبُٖج هفخراح ػّٖوج فٕ اهتوداً اهٌبيٖجّ .هِذا اهشتة ،فئً أّل
ّأفغل يب ٖشخػٖؾ اهظٌدّق اهيشبُيج تَ هوضد يً اهفلر ُّ اهيشبؿدث فٕ خسٌة األزيبح.
ّتـد خـرع اهتوداً اهٌبيٖج هِتّػ يتدئٕ فٕ اهٌبخزٖ ،شخغرق األير يً  5إهٓ  53ؿبيب فٕ اهيخّشػ ضخٓ ٖـّد ٌظٖة
اهفرد يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ إهٓ يشخّٖبح يب كتل األزيج.
ّال ٖلخظر ُذا األير ؿوٓ اهتوداً اهٌبيٖج فلػ .ففٕ اهّالٖبح اهيخضدث ،يذال ،أضبرح اهخلدٖراح إهٓ اٌخفبع ٌظٖة اهفرد
يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ فٕ ؿبى  3153تٌضّ  %8ؿً اهيشخّْ اهذٔ نبً ٖينً أً ٖظل إهَٖ هّ أً األزيج اهـبهيٖج هى
خضدد.
ّٖيذل فلداً اهّؼبئف خنوفج تبُؼج أخرْ يً خنبهٖف األزيبحّ .اهّٖى ،ال ٖزال ٌُبم أنذر يً  311يوًّٖ ضخط تال
ؿيل ،األير اهذٔ خخرخة ؿوَٖ خنبهٖف اكخظبدٖج ّإٌشبٌٖج غخيج.
ّتذهم ٖنًّ اهيتدأ األّل أً االشخلرار االكخظبدٔ ٖنخشة أُيٖج كظّْ فٕ اهضد يً اهفلر.
ّهذهم ،فئً دّر اهظٌدّق ّاغص ُّّ ،يشبؿدث اهتوداً األؿغبء ؿوٓ تٌبء أػر اهشٖبشبح اهخٕ خضد يً ٌّتبح االٌخـبص
ّاهنشبدّ ،خخسٌة األزيبح ذاح اهيٌضأ اهداخوّٕ ،خزٖد يً ظالتج اهتوداً فٕ يّاسِج اهظديبح اهخبرسٖج.
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ّفٕ اهشٌّاح اهلوٖوج اهيبغٖج ،ؿززٌب اهسِّد هيشبؿدث اهتوداً يٌخفغج اهدخل هيّانتج األزيج .فأسرٌٖب زٖبدث نتٖرث فٕ
اهيّارد اهيخبضج هِبّ ،كيٌب تخضشًٖ أدّاخٌب اهيشخخديج فٕ اإلكراع ،نيب ٌّاظل خػتٖق شـر اهفبئدث اهظفرٔ ؿوٓ نل
اهلرّع اهيٖشرث ُّّ ،أير تبهغ األُيٖج.
 -3اهٌيّ ّاهـداهجٖ :دؿى نل يٌِيب اٗخر ّٖيذالً غرّرث هالشخلرار
ّأٌخلل اًٗ إهٓ ٌلػخٕ اهذبٌٖج ـ اهٌيّ ّاهـداهجّ .كد خضدذح ؿً اهضفبؼ ؿوٓ اهضسى اهنوٕ هونـنج االكخظبدٖج ؿً ػرٖق
خسٌة األزيبح .فيبذا ؿً زٖبدث ضسى اهنـنج ّاهخأند يً خّزٖـِب تضنل أنذر ؿداهج؟
إً خزاٖد ؿدى اهيشبّاث تًٖ اهدخّل ٖيذل يظدر كوق يخٌبى تبهٌشتج هظٌبؽ اهشٖبشبح ضّل اهـبهى .فـوٓ يدار اهخيس
ّاهـضرًٖ ؿبيب اهيبغٖج ،زاد ؿدى اهيشبّاث تًٖ اهدخّل فٕ يـؼى اهتوداً اهيخلديج ّاهٌبيٖج ،رغى أٌَ تدأ فٕ اهخراسؾ تـد
ؿبى  3111فٕ تـع اهيٌبػق.
ّهى ٖير ُذا األير يرّر اهنراى .فبهرتٖؾ اهـرتٕ ّضرنج "اضخوّا" )” ،(“Occupyرغى اخخالفِيب ،نبً أضد اهدّافؾ
اهيؤدٖج إهِٖيب ُّ اهشخػ ؿوٓ ُذٍ األّغبؽ اهشبئدثّ .هٌشخـرع تـع األركبى فٕ ُذا اهخظّط:


اهضرٖضج اهـوٖب اهخٕ خيذل  %1.4يً شنبً اهـبهى خيخوم  %24يً اهذرّث اهـبهيٖج.



ضِدح تـع اهتوداً ،يذل نٌدا ّسٌّة إفرٖلٖب ّاهييونج اهيخضدث ّاهّالٖبح اهيخضدث ،زٖبدث ضبدث فٕ ؿدى اهيشبّاث
خالل اهخيس ّاهـضرًٖ ؿبيب اهيبغٖج .ففٕ اهّالٖبح اهيخضدث ،ارخفـح ٌشتج اهدخل كتل اهغرٖتج ألغٌٓ  %5يً
اهشنبً يً  %7إهٓ  %57يً اهيسيّؽ.

فيب اهذٔ ٖـٌَٖ ُذا اهٌّؽ يً اهخدرر اهِريٕ اهضبد هودخل تبهٌشتج هوضظّل ؿوٓ اهخديبح اهخـوٖيٖج هيً خٌدرر دخّهِى
غيً اهفئج اهرُتـٖج اهدٌُٖب؟ ّيب اهذٔ ٖينً أً ٖـٌَٖ ُذا تبهٌشتج هالشخلرار االسخيبؿٕ ّاهٌيّ؟
هلد تدأ اهظٌدّق اهٌؼر تيزٖد يً اهخـيق فٕ ُذٍ اهيشأهجّ .أّغص اهـيل اهذٔ كبى تَ يؤخرا فٕ ُذا اهظدد أً اهفخراح
اهيػّهج يً اهزٖبدث اهيػردث فٕ اهٌبخز خرختػ تزٖبدث اهيشبّاث فٕ خّزٖؾ اهدخّلّ .تـتبرث أخرْ ،اهيسخيـبح األنذر
اخظبفب تبهيشبّاث ُٕ األرسص أً خضلق اهٌيّ ؿوٓ أشبس دائى.
ّؿوٓ ذهم ،فئً اهيشبّاث أير إٖسبتٕ تبهٌشتج هوٌيّّ ،هنً ُل اهٌيّ أير إٖسبتٕ تبهٌشتج هويشبّاث؟ اهّاكؾ أٌَ كد ٖنًّ
ضرػب غرّرٖب هوضد يً اهفلرّ ،هنٌَ هى ٖؤد فٕ نل األضّال إهٓ اهضد يً ؿدى اهيشبّاث.
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ٌُّبم أدهج كّٖج ؿوٓ أً اهشٖبشبح االسخيبؿٖج اهيّسِج هخخفٖع اهفلر ّخضسٖؾ اهخٌيٖج اإلٌشبٌٖج ٖينً أً ٖنًّ هِب خأذٖر
كّٔ .فـوٓ شتٖل اهيذبل ،نبً ترٌبيز اهخضّٖالح اهٌلدٖج اهيضرّػج فٕ اهترازٖل ّاهينشٖم ؿبيال يشبُيب فٕ اهضد يً ؿدى
اهيشبّاث تٌشتج كدرُب  %31خلرٖتب ؿوٓ يدار ؿضر شٌّاح.
 -2شٖبشبح اهيبهٖج اهـبيج هوضد يً اهفلر
ّٖلّدٌٕ ُذا إهٓ ٌلػخٕ اهذبهذج .يب اهذٔ ٖينً أً ٖغٖفَ اهظٌدّق إهٓ سِّدٍ اهيتذّهج هدفؾ ؿسوج اهٌيّ يً ُذا اهٌّؽ
"اهضبيل" اهذٔ ٖـى تٌفـَ نل اهيّاػًٌٖ؟
إً شٖبشج اهيبهٖج اهـبيج ؿٌظر أشبشّٕ .اهختر اهشبر فٕ ُذا اهخظّط ُّ أً شٖبشج اهيبهٖج اهـبيج فٕ االكخظبداح
اهيخلديج كبيح تدّر رئٖشٕ فٕ اهضد يً ؿدى اهيشبّاث ؿوٓ يدْ اهذالذًٖ ؿبيب اهيبغٖج .فيب ُّ اهختر غٖر اهشبر إذً؟
ُّ أً ُذا اهخأذٖر تدأ ٖخراسؾ يٌذ ؿبى .3111
هيبذا؟ ألً نذٖرا يً اهتوداً اؿخيد إظالضبح أفغح إهٓ خخفٖع اهػبتؾ اهخظبؿدٔ فٕ يزٖز اهغرائة ّاإلٌفبق ،أٔ أٌِب
ضدح يً شخبء اهيٌبفؾ االسخيبؿٖج ّخفغح يـدالح غرٖتج اهدخل ،ال شٖيب فٕ اهضرائص اهـوٖب.
ّفٕ اهتوداً اهٌبيٖج ،نبٌح شٖبشج اهيبهٖج اهـبيج تّسَ ؿبى أكل فـبهٖج فٕ اهضد يً خفبّح اهدخلّٖ .رسؾ ذهم إهٓ أً ٌشتج
اهغرائة ّاهٌفلبح فٕ اهٌبخز أكل تنذٖر يً يشخّْ اهتوداً اهيخلديج ،تل إٌِب خظل إهٓ ٌظف ُذا اهيشخّْ فٕ تـع
األضٖبًّ .إغبفج إهٓ ذهم ،ف ئً اهٌؼى اهغرٖتٖج غبهتب يب خنًّ أكل خظبؿدٖج ألً اهّؿبء اهغرٖتٕ أكل ّاالؿخيبد أنتر
ؿوٓ اهغرائة غٖر اهيتبضرث.
غٖر أً ٌُبم يً شٖبشبح اهيبهٖج اهـبيج يب ٖينً أً ٖشبؿد ؿوٓ اكخشبى اهنـنج تيزٖد يً اإلٌظبف.
فـوٓ سبٌة اإلٖراداح ،خشبؿد ُذٍ اهشٖبشبح ؿوٓ تٌبء كّاؿد أكّْ ّأنذر يّذّكٖج ،ؿً ػرٖق خخفٖع اإلؿفبءاح
ّينبفضج اهخِرة اهغرٖتٕ ّخلّٖج اإلدارث اهغرٖتٖج.
ّؿوٓ سبٌة اإلٌفبق ،شّٖاظل اهظٌدّق اهدفؾ ٌضّ خّفٖر شوؾ ّخديبح ؿبيج ؿبهٖج اهسّدثّ .كد ضيوح األّهّٖبح فٕ ُذا
اهظدد ضيبٖج اإلٌفبق االسخيبؿٕ ّزٖبدخَ هوضد يً اهفلر ّاإلكظبء .فرغى ُذٍ األزيج اهـبهيٖج اهػّٖوج ،ؿوٓ شتٖل اهيذبل،
خينً ذوذب توداً إفرٖلٖب سٌّة اهظضراء يً زٖبدث اإلٌفبق اهـبى ؿوٓ اهظضج ّاهخـوٖى تبهلٖيج اهضلٖلٖج.
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نذهم خضنل إظالضبح دؿى اهػبكج ّغٖرٍ يً أضنبل اهدؿى اهيـيى ؿٌظرا تبهغ األُيٖج .ففٕ ؿبى  ،3155توغح ضظج
دؿى اهػبكج ضّاهٕ  3خرٖوًّٖ دّالر أيرٖنٕ يً يّارد اهيبهٖج اهـبيج ؿوٓ يشخّْ اهـبهى ـ  %3.4يً إسيبهٕ اهٌبخز
اهيضوٕ اهـبهيٕ.
ّفٕ اهتوداً اهٌبيٖج ،خشخفٖد يً يـؼى ُذا اهدؿى اهػتلبح اهيخّشػج ّاهـوٖب .ففٕ اهيخّشػٌ ،سد أً أغٌٓ  %31يً األشر
فٕ اهتوداً اهٌبيٖج خشخضّذ ؿوٓ  %32يً يسيّؽ اهدؿى ؿوٓ يٌخسبح اهّكّد ،يلبتل  %6خضظل ؿوِٖب أفلر  %31يً
األشر ـ أٔ تفبرق شخج أغـبف! ّال ٖظل ُذا اهدؿى إهٓ أفلر األشر ،نيب أٌَ ٖيذل خضّٖال هويّارد اهـبيج تـٖدا ؿً
يشبر اإلٌفبق ؿوٓ اهظضج ّاهخـوٖى.
ّفغال ؿوٓ ذهم ،فئً إهغبء ُذا اهدؿى شٖـّد تبهٌفؾ ؿوٓ نّنة األرعٌ ،ؼرا هيب ٖضللَ يً خفع الٌتـبذبح ذبٌٕ أنشٖد
اهنرتًّ تٌشتج خلدر تٌضّ .%52
خبخيج :اهيؤششبح ّاهضّنيج
ّاشيضّا هٕ أً أخخخى ضدٖذٕ تنويج ؿً اهيؤششبح ّاهضّنيج .فنيب خـويًّ ،إً كّث اهيؤششبح ّاهيشبءهج خشٖر ٖدا تٖد
يؾ االشخلرار االكخظبدٔ ّاهٌيّ اهيشخير ّاهخٌيٖج اهتضرٖجّٖ .لدى اهنخبة اهذٔ أهفَ دارًّ أسٖيّهّ ّسٖيس رّتٌشًّ
تـٌّاً "هيبذا خفضل األيى" )” (“Why Nations Failضسج يلٌـج هوغبٖج فٕ ُذا اهخظّط.
فبهيؤششبح ٖسة أً خنًّ يشؤّهج أيبى دافـٕ اهغرائة ّاهيّاػًٌٖ؛ ّإال أظتص اهشـٕ إهٓ اهضد يً اهفلر نتٌبء تٖح
ؿوٓ تضر يً اهريبل.
ّاهضّنيج اهشوٖيج يِيج أٖغب فٕ ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ .ففٕ ُذا اهـبهى اهذٔ ٖخغٖر تال خّكفٖ ،سة أً ٌنًّ اٌـنبشب
هتوداٌٌب األؿغبء تنل يب ٖػرأ ؿوِٖب يً خػّراحّ .يً ذى ،فٌضً يبغًّ فٕ خٌفٖذ إظالضبح اهضظط ّاهضّنيجّ .كد
ضللٌب خلديب ػٖتب هوغبٖج فٕ ُذا اهيشبر ،هنً كٖبدث اهتوداً األؿغبء ظبضتج أنتر اهضظط فٕ اهظٌدّق خضنل ؿٌظرا
ضّٖٖبّ .نيب خـويًّ ،هلد كديح اهشوػبح األيرٖنٖج يؤخرا يسيّؿج اإلظالضبح اهيخفق ؿوِٖب فٕ ؿبى  3151نيوضق
هويّازٌجٌّ .ضً ٌرضة تِذٍ اهخػّث ٌّأيل أً خضؼٓ تبهيّافلج اهفّرٖج.
ّأّد خّسَٖ اهضنر إهٓ "هسٌج ترٖخًّ ّّدز" ؿوٓ اهدؿى اهشبتق أً كديخَ هِذٍ اهلغٖج.
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ّخالظج اهلّل إٌٌٕ أدؿى تنل كّث ُدف اهرئٖس نٖى اهيخيذل فٕ اهلغبء ؿوٓ اهفلر اهيدكؾ تضوّل ؿبى ّ ،3121أخـِد
تبهخـبًّ يـَ فٕ خضلٖلَ.
ّيً خالل اهضرانبح اهظضٖضج ّاهشٖبشبح اهشوٖيج ،شٌشخػٖؾ تبهفـل أً ٌرْ ٌِبٖج اهفلر فٕ سٖوٌب ُذا.

ّنيب كبل اهـبهِى يضيد ٌّٖس اهضبئز ؿوٓ سبئزث ٌّتل "تـد أً ٖخالضٓ اهفلر ،شٌضخبر هتٌبء يخبضف ٌـرع فِٖب
فؼبئـَ ؿوٓ األسٖبل اهلبديجّ .شٖخـستًّ الشخيرار اهفلر ػّال ُذٍ اهيدث فٕ اهيسخيؾ اهتضرٔ ـ نٖف
اشخػبؿح فئج كوٖوج أً خـٖص فٕ خرف ضدٖد تٌٖيب ؼل يوٖبراح يً اهتضر ٖرزضًّ خضح ّػأث اهتؤس ّاهضريبً
ّاهٖأس".
ّإٌٕ أخػوؾ ضلب إهٓ ُذا اهّٖى.

ضنرا.

