ىشرث صىدوق الىلد الدولٌ
االكخصبد األهرٍكٌ

خهدئج خخفٍض اإلىفبق لدعن الخعبفٌ
فٌ الوالٍبح الهخحدث
ٍ 41وىٍو 3142

يتٌٓ ّزارث اهخزاٌج فٕ ّاشٌعً ،اهؾبضيج :اهضٌدّق ٖخّكؼ

خضشً يؾدل اهٌيّ فٕ اهّالٖبح اهيخضدث فٕ ؽبى  3192يؼ
اؽخيبد خداتٖر أنذر اؽخداال فٕ خعتٖق اهخضضٖص اهيبهٕ

(اهضّرث)Karen Bleier/AFP:



يً اهيخّكؼ أً ٖختبعأ اهٌيّ فٕ اهّالٖبح اهيخضدث يشسال  %9.1فٕ ؽبى  ،3192هنٌَ كد ٖخضشً فٕ ؽبى 3192



ٖخّكف اهخؾبفٕ االكخضبدٔ ؽوٓ اؽخيبد ّخٖرث أنذر خّازٌب ّخدرسب فٕ خعتٖق اهخضضٖص اهيبهٕ



اشخراخٖسٖج اهخرّر يً يرضوج اهخٌشٖع تبشخخداى اهشٖبشج اهٌلدٖج خلخظٕ اهضرص فٕ اهخّاضل ّفٕ خضدٖد خّكٖخِب

ذكر صىدوق الىلد الدولٌ فٌ خخبن الهراجعج السىوٍج الخٌ أجراهب تشأو أكتر اكخصبد فٌ العبلن تأو الوالٍبح الهخحدث
ٍهكىهب خحفٍز الىهو تبعخهبد وخٍرث أكثر خوازىب وخدرجب فٌ خطتٍق الخلشف الهبلٌ ،وخبصج فٌ وكح ال ٍخوافر فٍه لمسٍبسج
الىلدٍج إال هجبل هحدود لهواصمج دعن الخعبفٌ.

ّكبهح اهشٖدث نرٖشخًٖ الغبرد ،يدٖر ؽبى اهضٌدّق إً "ٌُبم يؤشراح ؽوٓ أً اهخؾبفٕ االكخضبدٔ فٕ اهّالٖبح اهيخضدث
ٖزداد كّث ّكدرث ؽوٓ االشخيرار .غٖر أً ٌُبم اهنذٖر ييب ٌٖتغٕ ؽيوَ كتل أً ٖشخؾٖد ُذا اهخؾبفٕ شرؽخَ اهلضّّْ .خخيذل

يشّرث اهضٌدّق فٕ ُذا اهشأً فٕ إتعبء اهّخٖرثّ ،هنً يؼ اهخؾسٖلّ :يؾٌٓ ذهم إتعبء ّخٖرث اهخضضٖص اهيبهٕ فٕ اهؾبى

اهسبرٔ  -ييب ٖشبُى فٕ اهضفبغ ؽوٓ اهٌيّ ّخوق فرص اهؾيلّ -هنً يؼ اهخؾسٖل تّظؼ خبرعج عرٖق يخّشعج األسل
الشخؾبدث اشخيرارٖج اهيبهٖج اهؾبيج ؽوٓ اهيدْ اهعّٖل".

ّذنر اهضٌدّق أٌَ ؽوٓ اهرغى يً اهخضشً اهذٔ عرأ ؽوٓ اهيؤشراح االكخضبدٖج ،ال شٖيب فٕ شّق اإلشنبً ،فئً اهّخٖرث
اهشرٖؾج سدا هؾيوٖج خخفٖط اهؾسز (تيب فٕ ذهم خخفٖظبح اإلٌفبق اهخولبئٖج اهيؾرّفج تبشى "اهضسز اهيبهٕ") خخشتة فٕ إتعبء

شرؽج اهٌيّ تدرسج نتٖرث.

ّيً اهيخّكؼ أً ٖختبعأ اهٌيّ فٕ اهّالٖبح اهيخضدث يشسال  %9.1فٕ ؽبى  ،3192يلبرٌج تٌشتج  %3.3فٕ ؽبى .3193
ّٖرسؼ ُذا اهخّكؼ ألذر خعتٖق "آهٖج خخفٖط اإلٌفبق اهخولبئٖج"ّ ،اٌخِبء اهؾيل تخخفٖظبح اهظرٖتج ؽوٓ يسيّػ األسّر
ّزٖبدث يؾدالح اهظرٖتج ؽوٓ دافؾٕ اهظرائة يً أضضبة اهدخّل اهيرخفؾج.

2
ّأشبر اهضٌدّق إهٓ اضخيبل خضشً يؾدل اهٌيّ يشسال  %3.2فٕ اهؾبى اهلبدى فٕ غل اؽخيبد خداتٖر أنذر اؽخداال هوخضضٖص
اهيبهّٕ ،خؾزٖز شّق اإلشنبً.
خعزٍز الخعبفٌ االكخصبدً
ٖرْ ختراء اهضٌدّق أً اهخضدٔ اهرئٖشٕ ؽوٓ يشخّْ اهشٖبشبح ُّ دؽى اهخؾبفٕ االكخضبدٔ يؼ يؾبهسج يّاعً اهظؾف
اهخٕ خِدد اهٌيّ ّاهيّارد اهؾبيج ّاالشخلرار اهيبهٕ ؽوٓ اهيدْ اهيخّشع.
ّأند اهضٌدّق فٕ شٖبق اهخلٖٖى اهذٔ أسراٍ ظرّرث اؽخيبد اشخراخٖسٖج ؽوٓ يشخّْ اهشٖبشبح هوخؾبيل يؼ ُذا اهخضدٔ ،تيب
فٕ ذهم ظرّرث اهلٖبى تيب ٖوٕ:


إلغبء آلٍج خخفٍض اإلىفبق خملبئٍب واعخهبد وخٍرث أكثر خوازىب وخدرجب فٌ خطتٍق الخلشف الهبلٌ .فخخفٖظبح اإلٌفبق ال
خخشتة فٕ خخفٖط اهٌيّ ؽوٓ اهيدْ اهلضٖر فضشة ،تل إً اهخخفٖظبح اهؾشّائٖج فٕ اإلٌفبق ؽوٓ اهخؾوٖى ّاهؾوّى
ّاهتٌٖج اهخضخٖج كد خخشتة فٕ خخفٖط اهٌيّ اهيينً ؽوٓ اهيدْ اهيخّشع أٖظب.



رفع الحد األكصي لمدٍوو لخجىة خعرٍض االكخصبد األهرٍكٌ والعبلهٌ لصدهج حبدث.



اعخهبد هجهوعج هو الخداتٍر الشبهمج خخركز إجراءاخهب فٌ الهراحل الهخأخرث السخعبدث اسخهرارٍج الهبلٍج العبهج عمي
الهدى الطوٍل .فيً اهيخّكؼ أً ٖزداد اإلٌفبق ؽوٓ أُى ترايز اهرؽبٖج اهضضٖج ّاهظيبً االسخيبؽٕ تٌشتج ٌلعخًٖ
يئّٖخًٖ يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ؽوٓ يدار اهؾلد اهلبدىُّٖ .خّكؼ أٖظب أً خزداد يضرّفبح اهفبئدث تٌشتج ٌلعخًٖ
يئّٖخًٖ يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ؽوٓ يدار ٌفس اهفخرث ،يؼ ؽّدث أشؾبر اهفبئدث خدرٖسٖب إهٓ يشخّٖبح عتٖؾٖجّ .يً
شأً ُذٍ اهؾّايل أً خخشتة فٕ اخشبػ ؽسز اهيّازٌج ّزٖبدث اهدًٖ اهؾبىّٖ .ينً خؾتئج إٖراداح سدٖدث يً خالل اهضد
يً اإلؽفبءاح ّاالشخلعبؽبح اهظرٖتٖجّ ،نذهم يً خالل خعتٖق ظرٖتج ؽوٓ اهنرتًّ ّأخرْ ؽوٓ اهلٖيج اهيظبفج.
ٌّٖتغٕ أً خنًّ خداتٖر اإلٌفبق يؤدٖج إهٓ نتص اهزٖبدث فٕ يضرّفبح اهرؽبٖج اهضضٖج ّيؾبشبح اهخلبؽد اهؾبيج.

ّشدد اهضٌدّق أٖظب ؽوٓ األُيٖج اهلضّْ هوشٖبشج اهٌلدٖجّ .كبهح اهشٖدث الغبرد فٕ ُذا اهشأً إً "األّكبح االشخذٌبئٖج
خخعوة شٖبشبح اشخذٌبئٖج ّضرضب اشخذٌبئٖب فٕ إدارث اهيخبعر".
ٌّغرا ألً فسّث اهٌبخز ال خزال نتٖرث ،فوٖس ٌُبم ضبسج هوخؾسٖل تبهخرّر يً يرضوج اهخٖشٖر اهٌلدٔ .هنً اهضٌدّق شدد
ؽوٓ ظرّرث اهخخعٖع ّاإلشراف ؽوٓ ؽّدث أّظبػ اهشٖبشج اهٌلدٖج إهٓ عتٖؾخِب ؽوٓ ٌضّ خدرٖسٕ ّيٌغى ،يؼ يراكتج
اهيخبعر اهيضٖعج تبالشخلرار اهيبهّٕ .رغى ايخالم تٌم االضخٖبعٕ اهفٖدراهٕ األيرٖنٕ يسيّؽج يً األدّاح هويشبؽدث فٕ
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إدارث ؽيوٖج اهخرّر يً اهيرضوج اهخٖشٖرٖج ،فئً ٌُبم أُيٖج نتٖرث خؾوَّق ؽوٓ اهخّاضل اهفؾبل تشأً اشخراخٖسٖج ُذا اهخرّر
ّخّخٕ اهضرص فٕ خضدٖد خّكٖخِب ،تغٖج خسٌة شدث خلوة أشؾبر اهفبئدث عّٖوج األسل يؼ كرة اهخخوٕ ؽً اهيّكف اهخٖشٖرٔ.
ّأشبر اهضٌدّق نذهم إهٓ ظرّرث زٖبدث ضالتج اهٌغبى اهيبهٕ األيرٖنٕ ّاهؾبهيٕ يؼ اهضد يً يخبعر خشخح اإلعبر
اهخٌغٖيٕ اهيبهٕ اهؾبهيّٕ .يً أُى اهتٌّد ؽوٓ سدّل األؽيبل اهضبهٕ االٌخِبء يً خضدٖد اهيؤششبح اهيبهٖج غٖر اهيضرفٖج
اهيؤذرث ؽوٓ اهٌغبىّ ،خؾزٖز اهخٌغٖى فٕ شّق اهيبلّ ،خٌفٖذ يسيّؽج يؾبٖٖر خٌغٖى اهٌشبع اهيضرفٕ ّفلب الخفبكٖج تبزل ،2
ّخٌفٖذ "كبؽدث فّهنر".
ّتشنل أؽىٌٖ ،تغٕ خٌشٖق ؽيوٖج خؾزٖز اهشٖبشبح اهخٌغٖيٖج هدؽى االشخلرار اهيبهٕ يؼ سدّل أؽيبل اإلضالش اهيبهٕ اهؾبهيٕ
هخسٌة اهخشخح فٕ اهيشِد اهخٌغٖيٕ ّاهضد يً ؽدى اهٖلًٖ ّخظٖٖق ٌعبق اهيراسضج اهخٌغٖيٖج.
الهجبل هخبح لسٍبسبح أكثر خفبعمٍج
ذنر اهضٌدّق أٌَ تبهرغى يً اهخضشٌٖبح اهخٕ خضللح ؽوٓ يدار االذٌٕ ؽشر شِرا اهيبظٖج ،فال خزال ٌُبم فرضج أيبى
اهشٖبشبح هدؽى شّق اإلشنبًّ .خغل خلّٖج شّق اإلشنبً ؽبيال ضّٖٖب هخؾبفٕ االكخضبد األيرٖنٕ ،هنً يً اهيِى اهضفبغ
ؽوٓ اهترايز اهيدؽيج يً اهضنّيج ّاهخٕ أدح إهٓ خٖشٖر إؽبدث اهخيّٖل ّخؾدٖل اهلرّط فٕ ضبالح اهؾشر.
ّأشبر اهضٌدّق أٖظب إهٓ إينبٌٖج اؽخيبد شٖبشبح خفبؽوٖج هشّق اهؾيل ضخٓ خنًّ ينيوج هسِّد خشسٖؼ اهعوة اهيضوٕ
ّخشبؽد ؽوٓ اهضد يً يخبعر اهخشبرث اهيشخيرث فٕ اهيّارد اهتشرٖجّٖ .ينً أً خخظيً ُذٍ اهشٖبشبح اهخدرٖة ّاهدؽى
هوتضد ؽً فرص اهؾيلّ ،نذهم تذل اهسِّد هخّذٖق االرختبع تًٖ ٌغبى اهخؾوٖى ـ ّخبضج نوٖبح اهيسخيؼ اهيدٌٕ ـ
ّاضخٖبسبح سِبح اهؾيلّ ،ذهم تشتل يٌِب االشخؾبٌج تترايز اهخويذث اهيٌِٖج.
ّشّف ٖضدر اهخلرٖر اهخخبيٕ ؽٌد اٌخِبء اهيسوس اهخٌفٖذٔ اهذٔ ٖظى  32تودا ؽظّا يً يٌبكشخَ فٕ أّاخر شِر ّٖهّٖ.

رواتط ذاح صمج:
عبهؼ اهتٖبً
خرنٖزٌب ؽوٓ اهّغبئف ّاهٌيّ

أضدد اهخٌتؤاح اهؾبهيٖج

أّهّٖبح ؽيل اهضٌدّق

اهّالٖبح اهيخضدث ّضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ

