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اهِدف اهرئٖشٕ هترٌبيز اهٌّٖبً اهسدٖد اهذٔ ٖدؽيَ
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))Lightfoot/Robert Harding/Newscom



اهضٌدّق ّٖافق ؽوٓ كرط سدٖد هخيّٖل اهٌّٖبً تلٖيج  82يوٖبر ّٖرّ



خخفٖط كٖيج اهدًّٖ اهيشخضلج هولعبػ اهخبص ٖشنل خعّث يِيج ٌضّ إؽبدث اهدًّٖ إهٓ يشخّْ ٖينً
االشخيرار فٕ خضيوَ.



يً اهيِى اشخؾبدث اهٌيّ ؽً عرٖق خضشًٖ اهلدرث اهخٌبفشٖج

وافق الصىدوق ؼمي كرض جدٍد لمٍوىبو بلٍهت  22همٍبر ٍورو طهو هجهوؼت اإلجراءاث الجهوٍمٍت

الهجفق ؼمٍهب هػ أثٍىب وشركبئهب فٌ هىظلت الٍورو.

فٕ  51يً شِر يبرس اهسبرّٔ ،افق اهيسوس اهخٌفٖذٔ اهذٔ ٖظى فٕ ؽظّٖخَ  82تودا ؽوٓ خلدٖى كرط سدٖد هوٌّٖبً
تيّسة "الجسهٍل الجهوٍمٌ الههدد" ُّّ ،خشِٖل خيّٖوٕ ُٖخضّص هوتوداً اهخٕ خسرٔ إضالضبح هيؾبهسج أّسَ ظؾف
ؽيٖلج اهسذّر.

ّشٖؤدٔ اؽخيبد اهترٌبيز اهسدٖد إهٓ ضرف يتوغ فّرٔ ٖلدر تٌضّ  5.51يوٖبر ّٖرّ ( 8.8يوٖبر دّالر أيرٖنٕ)ّ .كد
أهغح اهشوعبح اهٌّٖبٌٖج "اخفبق االشخؾداد االئخيبٌٕ" اهشبتق اهذٔ ٖغعٕ ذالد شٌّاح ّاهذٔ نبٌح اهيّافلج ؽوَٖ كد خيح
فٕ يبّٖ  ُّّ ،8252يب ٖؾٌٕ أً أٔ يّارد هى خُ ضرف تيّسة االخفبق شٖخى إهغبؤُب تبهختؾٖج ّهً خدخل خولبئٖب ظيً
اهترٌبيز اهسدٖد.
ّفٕ جصرٍح هوشٖدث نرٖشخًٖ الغبرد ،يدٖر ؽبى ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ،كبهح" :تذهح اهٌّٖبً سِّدا ظخيج هخٌفٖذ

ي سيّؽج يخٌّؽج يً اهخداتٖر اهشبكج ؽوٓ يدار اهؾبيًٖ اهيبظًٖٖ ،فٕ غيبر اهرنّد االكخضبدٔ اهؾيٖق ّاهتٖئج االسخيبؽٖج
اهضؾتجّ .كد ضدد خخفٖط يوضّغ فٕ ؽسز اهيبهٖج اهؾبيج ّخضشً خدرٖسٕ فٕ اهلدرث اهخٌبفشٖج .غٖر أً اهخضدٖبح اهخٕ
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لهحت سرٍؽت ؼو اكجصبد الٍوىبو:


كعبػ ؽبى ظخى ٖؾرط أسّرا شخٖج يلبرٌج تبهلعبػ

اهخبص :توغ يخّشع فبخّرث أسّر اهلعبػ اهؾبى نٌشتج
يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ فٕ اهٌّٖبً  %58.5فٕ

اهفخرث يً  8221إهٓ  ،8229يلبرٌج تبهيخّشع
اهيشسّل فٕ االخضبد األّرّتٕ ّاهتبهغ  %52.1خالل
ٌفس اهفخرثّٖ .زٖد يخّشع أسّر اهلعبػ اهؾبى ؽوٓ
اهيخّشع اهيلبتل فٕ اهلعبػ اهخبص تضّاهٕ يرث
ٌّضف.


اهٌّٖبً يؾبهسج ُذٍ اهخضدٖبح يؼ اهتلبء فٕ يٌعلج اهّٖرّ .فبهترٌبيز
ٖرنز ؽوٓ اشخؾبدث اهخٌبفشٖج ّاهٌيّّ ،اهّضّل تبهيبهٖج اهؾبيج إهٓ
أّظبػ كبتوج هالشخيرارّ ،خضلٖق االشخلرار اهيبهٕ".

ؽوٓ يلبتوَ فٕ اهترخغبل %52 ّ ،ؽوٓ إشتبٌٖب،
ّخيشج إهٓ شتؾج أظؾبف ؽوٓ رّيبٌٖب ّتوغبرٖب.

اهضنّيج ُٕ اهٌسبش فٕ إسراء خخفٖط ُبئل فٕ كٖيج اهدًٖ اهٌّٖبٌٕ

غل ارخفبػ األسّر أشرػ يً ٌيّ اإلٌخبسٖج هؾدث

ؽً عرٖق يتبدهج اهشٌداح فٕ  9يبرس اهسبرٔ ُّّ ،يب شٖخفط

خالل اهفخرث  ،8252-8222يلبرٌج تيب ٖلل كوٖال ؽً
 %82فٕ يٌعلج اهّٖرّ.
فسّث خٌبفشٖج نتٖرث :ختوغ اهفسّث اهخٌبفشٖج فٕ اهٌّٖبً
يلبرٌج تيٌبفشِٖب اهرئٖشًٖٖ ضّاهٕ  %82-51يً

إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ.
يشخّٖبح تعبهج يرخفؾج :ال ٖزال يؾدل اهتعبهج فٕ

ارخفبػ يشخير ؽوٓ أذر اهرنّد اهؾيٖق ّاشخيرار
ظؾف اهلدرث اهخٌبفشٖج .فلد شسّل يؾدل اهتعبهج اهنوٕ
أنذر يً  %82فٕ ٌّفيتر ّ ،8255خشٖر أضدد
اهتٖبٌبح إهٓ أً يؾدل تعبهج اهشتبة (يً شً  51إهٓ
ٖ )89لخرة يً .%22



"ّفٕ غل اهترٌبيز اهسدٖد اهيدؽى يً اهضٌدّق ،شٖضتص تيلدّر

يً أُى اهؾٌبضر فٕ االشخراخٖسٖج االكخضبدٖج اهيؾدهج اهخٕ اؽخيدخِب

األشبشٖج هولدرث اهخٌبفشٖج) تأنذر يً  %31فٕ اهٌّٖبً



اهيبل اهنبفٕ".

ضد أدٌٓ يرخفؼ هألسّر يلبرٌج تبهتوداً األخرْٖ :زٖد

شٌّاح :زادح خنبهٖف ّضدث اهؾيل (أضد اهيلبٖٖس



ّيشخّْ اهدًٖ اهؾبى اهيرخفؼّ ،افخلبر اهسِبز اهيضرفٕ إهٓ رأس

الؽىصر الرئٍسٌ

اهضد األدٌٓ اهضبهٕ هألسّر فٕ اهٌّٖبً تٌشتج %12



خّاسَ اهٌّٖبً ال خزال نتٖرثٌ ،غرا هفسّث اهخٌبفشٖج اهّاشؾج،

يشخّْ يرخفؼ يً اإلٌفبق اهؾبى يلبرٌج تبإلٖراداح

اهظرٖتٖج :ال ٖزال اإلٌفبق اهؾبى فٕ اهٌّٖبً كرٖتب يً
اهيخّشع اهيشسّل فٕ يٌعلج اهّٖرّ%12-29 ُّّ ،

سبٌتب نتٖرا يً اضخٖبسبخِب اهخيّٖوٖج ؽوٓ اهيدْ اهيخّشعّ .كد أند

اهضٌدّق ظرّرث خفط ٌشتج اهدًٖ إهٓ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ
هخضل إهٓ  %582تضوّل ؽبى  8282ضخٓ خؾّد اهدًّٖ إهٓ يشخّْ
ٖينً االشخيرار فٕ خضيوَ ؽوٓ اهيدْ اهيخّشعّ .خيذل ُذٍ اهيتبدهج

هودًّٖ أنتر ّأؽيق اخفبق هخخفٖط اهدًّٖ فٕ اهخبرٖخ ،ضٖد ّافق
اهيشخذيرًّ يً اهلعبػ اهخبص ؽوٓ خخفٖط  %51يً كٖيج
ضٖبزاخِى يً اهشٌداح اهٌّٖبٌٖج.
ّٖلخظٕ دؼن اللظبغ الرسهٌ هترٌبيز اهٌّٖبً اهذبٌٕ خلدٖى خيّٖل
سدٖد تلٖيج  532يوٖبر ّٖرّ (ضّاهٕ  552يوٖبر دّالر أيرٖنٕ)،

إظبفج إهٓ اهسزء اهيختلٕ يً اهدؽى اهيبهٕ فٕ إعبر اهترٌبيز األّل

ّكٖيخَ  32يوٖبر ّٖرّ (ضّاهٕ  22يوٖبر دّالر أيرٖنٕ).
ّشخضرف يشبُيج اهضٌدّق اهتبهغج  82يوٖبر ّٖرّ فٕ شرائص
يخشبّٖج ؽوٓ يدار أرتؾج شٌّاح.

يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوّٕ .يؼ ذهم ،فال خزال

وطػ الىهو ؼمي رأس جدول األؼهبل

اهٌبخز اهيضوٕ ،أكل تنذٖر يً يخّشع يٌعلج اهّٖرّ.

ِٖدف ترٌبيز اهٌّٖبً االكخضبدٔ تبهدرسج األّهٓ إهٓ دؽى اشخؾبدث

اإلٖراداح اهظرٖتٖج ،اهخٕ ختوغ  %39يً إسيبهٕ

اهٌيّ يً خالل إضداد خضشً نتٖر فٕ اهلدرث اهخٌبفشٖج.
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ّال خزال اهٌّٖبً خّاسَ خضدٖبح ؽيٖلج خخؾوق تلدرخِب ؽوٓ اهيٌبفشج فٕ األشّاق اهدّهٖج .فلد غل ارخفبػ األسّر أشرػ
يً ٌيّ اإلٌخبسٖج هشٌّاح عّٖوجّ .ارخفؾح خنبهٖف ّضدث اهؾيل ـ ُّٕ يً أُى يلبٖٖس اهلدرث اهخٌبفشٖج ـ تأنذر يً
 %31خالل اهفخرث  ،8252-8222يلبرٌج تيب ٖلل كوٖال ؽً  %82فٕ يٌعلج اهّٖرّّ .خيذّل ُذٍ األركبى اهشتة
اهرئٖشٕ فٕ أً ضبدراح اهٌّٖبً يً اهشوؼ ّاهخديبح هى خخسبّز  %52خلرٖتب يً يٌخسبخِب اهشوؾٖج.

ٌّغرا هؾظّٖج اهٌّٖبً فٕ يٌعلج اهّٖرّ ،فوٖس خخفٖط اهؾيوج يً اهخٖبراح اهيخبضج هِبّٖ .ؾٌٕ ذهم أً خنبهٖف ّضدث
اهؾيل ال ٖينً خضشٌِٖب إال يً خالل خضشًٖ اإلٌخبسٖج ـ ُّّ يب ٖضؾة اهخخعٖع هَ اهيدْ اهلرٖة ـ أّ يً خالل
خؾدٖل األسّرّٖ .رنّز اهترٌبيز ؽوٓ إضالضبح شّق اهؾيل هخضلٖق اهخضضٖص اهيعوّة ،يؼ اشخِداف اهضد يً ارخفبػ
اهتعبهج أٖظب.

ّخشيل إضالضبح شّق اهؾيل إسراء خخفٖط نتٖر فٕ اهضد األدٌٓ هألسّر ،ضخٓ ٖضتص أنذر اخشبكب يؼ اهيشخّٖبح
اهشبئدث فٕ اهتوداً األّرّتٖج األخرْ .فبهضد األدٌٓ هألسّر فٕ اهٌّٖبً أؽوٓ تنذٖر يً يذٖوَ فٕ اهتوداً اهيٌبفِشج ـ أؽوٓ
تٌشتج  %12يً يذٖوَ فٕ اهترخغبل ّ تٌشتج  %52يلبرٌج تئشتبٌٖبّ .شٖشبؽد خخفٖط اهضد األدٌٓ هألسّر ؽوٓ خظٖٖق

فسّث اهخٌبفشٖج ،نيب شٖشبؽد اهشتبة تبهخضدٖد ؽوٓ دخّل شّق اهؾيلّ .سدٖر تبهذنر أً تعبهج اهشتبة توغح يشخّْ

شدٖد االرخفبػ ٖلخرة يً .%22
هنً اشخلعبؽبح األسّر فٕ ضد ذاخِب هً خضل اهيشنالح اهؾيٖلج اهخٕ ٖؾبٌِٖب االكخضبد اهٌّٖبٌٕ .فنذٖر يً اهيًِ اهخديٖج
ذاح اهدّر اهيؤذر فٕ االكخضبد أضتضح يؾزّهج ؽً اهيٌبفشج ُّّ ،يب ٖؾٌٕ أً األشؾبر أؽوٓ تنذٖر ييب ٖسة أً خنًّ
ؽوَّٖٖ .ؤدٔ غٖبة اهيٌبفشج أٖظب إهٓ إظؾبف اهلعبؽبح االكخضبدٖج األخرْ اهخٕ خؾخيد يٌخسبخِب ؽوٓ ُذٍ اهخديبح،

ييب ٖؾّق االتخنبر ّخّفٖر فرص ؽيل سدٖدثّ .كد ٖؤدٔ اهؾيل ؽوٓ إسراء ُذٍ اإلضالضبح إهٓ غِّر يلبّيج يً
األعراف اهخٕ ُٖرسص أً خخظرر يٌِب ،هنٌَ شٖؾّد تبهٌفؼ ؽوٓ االكخضبد يً ضٖد زٖبدث خٌبفشٖج األشؾبر.
ّال خزال اهضنّيج يوخزيج تتٖؼ أضّل ؽبيج كٖيخِب  12يوٖبر ّٖرّ ،ظيً سِّدُب اهيتذّهج هخضلٖق االٌفخبش االكخضبدٔ
ّزٖبدث خٌبفشٖج االكخضبد ُّّ ،يب شٖشبؽد ؽوٓ إؽعبء دفؾج هالشخذيبر .هنً اهسدّل اهزيٌٕ خى خأخٖرٍ اًٗ يلبرٌج

تبالشخراخٖسٖج اهيلررث فٕ ترٌبيز اهضٌدّق اهشبتق ،ضخٓ ٖؾنس تشنل أفظل أّظبػ اهشّق اهشبئدث ّاهّكح اهذٔ
ٖخعوتَ خسِٖز األضّل هوتٖؼّ .شٖخى خضلٖق اهيتوغ اهنبيل فٕ يعوؼ اهؾلد اهلبدى.

الوصول ببإلىفبق الؽبن إلي هسجوى كببل لالسجهرار
ٖشخِدف اهترٌبيز االكخضبدٔ أٖظب إسراء خخفٖظبح سدٖدث فٕ اإلٌفبق اهؾبى ،خُظبف إهٓ اهخخفٖظبح اهضبدث اهخٕ أسرٖح
خالل اهشٌّاح اهذالد اهشبتلج.
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ّختدّ ُذٍ اإلسراءاح كبشٖج هوُّوج األّهٓ .فال ٖزال اإلٌفبق اهؾبى فٕ اهٌّٖبً كرٖتب يً اهيخّشع اهيشسل فٕ يٌعلج
اهّٖرّ ّاهتبهغ  %12-29يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ .غٖر أً اإلٖراداح اهظرٖتٖج اهخٕ ختوغ  %39يً إسيبهٕ اهٌبخز
اهيضوٕ ال خزال أكل تنذٖر يً يخّشع يٌعلج اهّٖرّ ُّّ ،يب ٖرسؼ إهٓ اشخشراء اهخِرة اهظرٖتٕ ّظٖق اهّؽبء

اهظرٖتٕ.

ّٖأخٕ اهل ظبء ؽوٓ اهخِرة اهظرٖتٕ ّخّشٖؼ األّؽٖج اهظرٖتٖج ؽوٓ رأس أّهّٖبح اهترٌبيز .فٌِبم أؽداد نتٖرث يً
اهيشخغوًٖ تبألؽيبل اهضرث فٕ اهٌّٖبً ال ٖدفؾًّ شّْ يتبهغ ظئٖوج هوظرائة ؽوٓ اهرغى يً ارخفبػ دخّهِى .غٖر أً
سِّد اإلضالش فٕ ُذا اهيسبل يؾلدث ّخخعوة ّكخب عّٖال ّاهخزايب شٖبشٖب كّٖبّ ،شٖخؾًٖ خّسَٖ سبٌة يً اهينبشة اهخٕ
شخخضلق يٌِب هخخفٖط اهؾةء اهظرٖتٕ اهيرخفؼ ؽوٓ اهلعبػ اهرشيٕ فٕ اهٌّٖبًّ .ؽوٓ ّسَ اإلسيبل ،نل يب ٖينً أً

ٖخضلق يً خالل خضشًٖ اهخضضٖل اهظرٖتٕ ُّ سزء تشٖع يً اهٌشتج اهتبهغج  %5يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ّاهخٕ ٖخؾًٖ
خضلٖلِب هوّضّل إهٓ ُدف اهيبهٖج اهؾبيج اهتبهغ  %2.1يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ هؾبى  8252ضشة اهيخفق ؽوَٖ فٕ
إعبر اهترٌبيز.
ّاهّاكؼ أً إهلبء ٌغرث أكرة ؽوٓ شسل اهٌّٖبً اهخبرٖخٕ اهضدٖد ٖتًٖ أً إٖراداخِب اهظرٖتٖج ال خزال كرٖتج إهٓ ضد يب
يً يخّشعِب ؽوٓ اهيدْ اهعّٖل .فلد نبٌح اهزٖبدث اهشرٖؾج فٕ اإلٌفبق ـ ّال شٖيب ؽوٓ اهخضّٖالح االسخيبؽٖج ـ أضد
اهؾّايل اهرئٖشٖج ّراء اهؾسز اهنتٖر اهذٔ خرانى كتل اٌدالػ األزيج ،ضٖد ارخفؼ اإلٌفبق ؽوٓ اهظيبً االسخيبؽٕ فٕ
اهٌّٖبً تٌضّ  %5يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ؽيب نبً ؽوَٖ فٕ ؽبى .8222
ّهذهمٖ ،رنّز اهترٌبيز ؽوٓ نتص اإلٌفبق يؼ خلّٖج شتنج األيبً االسخيبؽٕ اهرئٖشٖج .فشٖنًّ يً اهظرّرٔ خّسَٖ
اهخضّٖالح االسخيبؽٖج إهٓ اهيشخضلًٖ خّسِٖب أفظل ّأنذر نفبءث ،هنٕ ٖخشٌٓ خؾزٖز اهخداتٖر اهخٕ خضيٕ أفراد اهيسخيؼ
األشد خؾرظب هوخأذر تئسراءاح اإلٌفبقّ .اهيسبل ّاشؼ هخضلٖق ذهم ،ضٖد خؾبٌٕ ترايز اهرؽبٖج االسخيبؽٖج اهضبهٖج يً
ؽدى اهيشبّاث فٕ اهخّزٖؼ ّؽدى اهدكج فٕ اهخّسَٖ ـ فٌسد ؽوٓ شتٖل اهيذبل أً  %52يً يسيّػ اإلؽبٌبح اهيّسِج

هألشر خذُة إهٓ شرٖضج أؽوٓ اهدخّل اهخٕ خشنل  %22يً يسيّػ شرائص اهدخل.

طهبو هالءة اللظبغ الهصرفٌ هػ جوفٍر الحهبٍت لمهودؼٍو
خشرح اهيضبرف يٌذ ؽبى ٌ 8229ضّ  %32يً كبؽدث ّدائؾِبّ .تدأ اهرنّد ٖؤذر ؽوٓ االكخضبد ،ضٖد ارخفؼ ؽدد
اهلرّط اهيخؾذرث إهٓ أنذر يً  %51يً يسيّػ اهلرّط تٌِبٖج شتخيتر ّ .8255تبإلظبفج إهٓ ذهم ،أضتضح اهتٌّم
اهٌّٖبٌٖج يوزيج تئذتبح أٔ خشبئر فٕ ضٖبزاخِب يً اهشٌداح اهضنّيٖج فٕ ظّء االخفبق ؽوٓ يتبدهج اهشٌداح يؼ اهدائًٌٖ
يً اهلعبػ اهخبص.
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ّفٕ غل اهترٌبيز اهسدٖد اهذٔ ٖدؽيَ اهضٌدّق ،خى خسٌٖة  12يوٖبر ّٖرّ هيشبؽدث اهتٌّم ؽوٓ اهخضدٔ هِذٍ اهخضدٖبح
اهيخخوفجّ .خى خضيٖى ضّافز يالئيج هخشسٖؼ يشبرنج اهلعبػ اهخبص فٕ ؽيوٖج إؽبدث اهرشيوج ،تٌٖيب أُسرٖح ؽيوٖج
إضالش شبيوج إلعبر إؽبدث اهرشيوج ّخشّٖج أّظبػ اهتٌّم هظيبً نفبءث اشخخداى األيّالّ ،اهضد يً اهخدخل اهشٖبشٕ

فٕ إدارث اهتٌّم.

ّشخخى ضيبٖج اهيّدؽًٖ أذٌبء ؽيوٖج إؽبدث اهرشيوج ،نيب خى خضدٖد اهدؽى اهيزيؼ ؽوٓ ٌضّ ٖشسؼ اشخيرار دؽى اهشّٖهج
اهيلدّى يً اهيٌغّيج اهيضرفٖج األّرّتٖج.

الحفبع ؼمي الدؼن الهلدّن لمٍوىبو
شٖشبُى خسدٖد اهدؽى اهيبهٕ اهيلدّى يً اهشرنبء اهدّهًٖٖ هوٌّٖبً فٕ شد اهفسّث اهخيّٖوٖج فٕ اهّكح اهراًُ ّإؽعبء
اهشوعبح اهّكح اهالزى هخٌفٖذ يزٖد يً اإلضالضبح .غٖر أٌَ ضخٓ يؼ شعة يتبهغ نتٖرث يً اهدًّٖ اهيشخضلج هولعبػ
اهخبص ضشتيب خى االخفبق يؤخرا ،شخغل دًّٖ اهٌّٖبً تبهغج االرخفبػ هفخرث يً اهّكح.
ّكد أؽوً اهشرنبء األّرّتًّٖ اهخزايِى تخلدٖى اهدؽى اهيالئى هوٌّٖبً أذٌبء اهترٌبيز ّتؾد اٌخِبئَ إهٓ أً خشخؾٖد اهلدرث ؽوٓ
اهٌفبذ إهٓ األشّاق ،شرٖعج خٌفٖذ اهشٖبشبح اهيخفق ؽوِٖب تبهنبيل.
ّفٕ ُذا اهضدد ،كبهح اهشٖدث الغبرد"" :ال ٖزال اهترٌبيز يؾرظب هيخبعر سشٖيجّ ،هٖس ٌُبم يسبل ألٔ خرّر ؽً
اهيشبر اهيلررّ .يً اهؾّايل اهضبشيج هوٌسبش أً ٖخى خٌفٖذ اهخضضٖص اهيخعع تبهنبيل ّفٕ اهّكح اهيضدد ـ يؼ خّفٖر
دؽى ضنّيٕ ّاشؼ اهٌعبق إهٓ سبٌة اهدؽى يً اهشرنبء األّرّتًٖٖ".

