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واشٌعً اهؾبضيج ،اهركى اهترٌدي 20431
اهوالٌبح اهيخددث األيرٌنٌج

 2فتراٌر 2102

بيان الشيدة كريشتين الغارد ،مدير عام صهدوق الهقد الدولي،
في ختام زيارتها إلى توهس

أضدرح اهٌوى اهشٌدث نرٌشخًٌ الغبرد ،يدٌر ؽبى ضٌدوق اهٌلد اهدوهً ،اهتٌبً اهخبهً فً خخبى زٌبرخهب إهى خوٌس.
"يً دواؽً شروري أً آخً إهى خوٌس فً أول زٌبرث أكوى تهب إهى اهيٌعلج تضفخً يدٌرا ؽبيب هوضٌدوق .وكد جئح
ترشبهج دؽى هخوٌس وشؾتهب اهذي كدى ٌيوذجب رائؾب هوخدول اهشوس إهى اهٌغبى اهدٌيلراعً .جئح ألٌضح إهى أضدكبئٌب
فً خوٌس وأشيؼ يٌهى يب ٌروٌه أفظل اهعرق هدؽى اهيردوج االٌخلبهٌج اهيهيج اهخً ٌيروً تهب.
"وكد أجرٌح يٌبكشبح يثيرث هوغبٌج يؼ اهرئٌس اهيٌضف اهيرزوكً ،ورئٌس اهدنويج ديبدي اهجتبهً ،ورئٌس اهيجوس
اهوعًٌ اهخأشٌشً يضعفى تً جؾفر ،ووزٌر اهيبهٌج دشًٌ دٌيبشً ،ويدبفغ اهتٌم اهيرنزي يضعفى اهٌبتوً ،دول
خععهى الشخؾبدث اهثلج فً االكخضبد اهخوٌشً ووظؾه ؽوى يشبر كبتل هالشخيرار ٌدو ٌيو ٌوفر فرص اهؾيل وٌشيل
جيٌؼ اهيواعًٌٌ.
"نذهم اهخلٌح تييثوً اهلعبػ اهخبص واهشتبة ،واهلٌبداح اهٌشبئٌج ،واهيجخيؼ اهيدًٌ ،واهٌلبتبح اهيهٌٌج .ونبٌح فرضج
ييخبزث هوخؾرف ؽً نثة ؽوى اهخغٌراح اهؾيٌلج اهخً ددثح يٌذ زٌبرخً اهشبتلج ـ تؾد تدء اهرتٌؼ اهؾرتً تلوٌل ـ
دًٌ نٌح وزٌرث فً اهدنويج اهفرٌشٌج.
" وهوخلدى فً ؽيوٌج اهخدول اهجبرٌجٌ ،خؾًٌ خنوًٌ رؤٌج شبيوج جدٌدث هالكخضبد اهخوٌشً وخددٌد أوهوٌبح اإلضالح يً
خالل دوار اجخيبؽً خشبرنً .وييب ٌنخشة أهيٌج خبضج فً هذا اهشٌبق إٌجبد دوول واكؾٌج هظؾف اهخٌيٌج فً
اهيٌبعق اهداخوٌج وارخفبػ اهتعبهج تًٌ اهشتبة .فٌٌتغً هويشخثيرًٌ وؽبيج اهشؾة اشخؾبدث ثلخهى فً يشخلتل االكخضبد،
واهٌغر إهى آفبق خخجبوز اهيضبؽة كضٌرث األجل ،ووظؼ األشس اهالزيج هخؾبفً االكخضبد اهخوٌشً.
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"وؽوٌٌب أً ٌدرم اهظغوع اهخً خؤثر ؽوى آفبق االكخضبد اهخوٌشً فً األجل اهلضٌر .فبشخيرار ظؾف االكخضبد
اهؾبهيً واالظعراتبح األخٌرث فً األشواق اهيبهٌج اهؾبهيٌج يً جراء أزيج يٌعلج اهٌورو ٌولٌبً ؽتئب ؽوى االكخضبد
اهيدوً ،وهو يب ٌخظخ فً خراجؼ اهخدفلبح اهخجبرٌج واالشخثيبرٌج ،واٌخفبط إٌراداح اهشٌبدج وخدوٌالح اهؾبيوًٌ فً
اهخبرج.
"واهضٌدوق شرٌم هخوٌس وهو ؽوى اشخؾداد هخلدٌى اهؾوً تبهعرٌلج اهخً ٌراهب اهشؾة اهخوٌشً يالئيج ،تيب فً ذهم
اهيشبؽداح اهيبهٌج .وٌخخوف اهضٌدوق فً ؽبى  2102ؽيب نبً ؽوٌه فً اهشبتق وال ٌزال فً خواضل وثٌق يؼ
اهشوعبح اهخوٌشٌج يٌذ تدء اهثورث ؽً عرٌق اهيشبؽدث اهفٌٌج واهدوار تشأً اهشٌبشج االكخضبدٌج فٌيب ٌخؾوق تبهخٌبراح
اهخً خٌغر فٌهب اهشوعبح هيوانتج اههتوع االكخضبدي اهدبهً ووظؼ إعبر يخوشع األجل هالكخضبد اهنوً.
"وأود اإلؽراة ؽً ؽيٌق شنري هخوٌس دنويج وشؾتب ؽوى اهخردٌة اهدبر اهذي كوتوح ته ،وأخيٌى ههى نل اهخوفٌق
فً إخيبى اهخدول اهشٌبشً واالكخضبدي اهجبري".

