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اهشٖدث الغبرد ّاهرئٖس اهيضرٔ يرشٕ ٖوخلٖبً فٕ اهلبُرث
هيٌبكشج اشخراخٖجٖج يضر االكخضبدٖج كتل االخفبق ؽوٓ اهلرط
اهذٔ ٖينً أً ٖلديَ اهضٌدّق (اهضّرثAmr Abdallah :
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يضر خعوة رشيٖب اهحضّل ؽوٓ كرط يً اهضٌدّق تلٖيج  8.4يوٖبر دّالر



يضر خّاجَ "خحدٖبح نتٖرث" ،تيب فٕ ذهم اهحبجج إهٓ اشخئٌبف اهٌيّ ّخخفٖط اهؾجز



فرٖق فٌٕ يً اهضٌدّق ٖضل إهٓ اهلبُرث فٕ يعوؼ شتخيتر هتدء اهؾيل تشأً اخفبق اإلكراط اهيينً ؽلدٍ

كبلح الشيدث كريشخيو الغبرد ،هدير عبن صىدوق الىلد الدولي ،أثىبء زيبرخهب اللصيرث إلى العبصهج

الهصريج إو الصىدوق عمى اشخعداد لهشبعدث هصر وشوف يرشل فريلب فىيب إلى اللبهرث في ضهر

شتخهتر اللبدن لالىخهبء هو خفبصيل الهشبعدث الهبليج الههكىج.

ّضرحح اهشٖدث الغبرد هوضحفًٖٖ فٕ  22أغشعس اهجبرٔ تؾد اجخيبؽبخِب يؼ اهرئٖس يحيد يرشٕ ّرئٖس
اهّزراء ُشبى كٌدٖل ّّزٖر اهيبهٖج ييخبز اهشؾٖد ّهفٖف يً نتبر اهيشؤّهًٖ اهيضرًٖٖ تأً "اهشوعبح أشبرح إهٓ
رغتج يضر فٕ اهحضّل ؽوٓ دؽى يبهٕ يً اهضٌدّق هترٌبيجِب االكخضبدٔ حخٓ خخؾبفٓ ّخظؼ األشبس اهالزى

هخحلٖق ٌيّ كّٔ ٖؾّد تبهٌفؼ ؽوٓ اهجيٖؼّ ".كبهح فٕ ُذا اهضدد إً يضر خعوة اهحضّل ؽوٓ كرط تلٖيج 8.4
يوٖبر دّالر.
ّأظبفحٌّ" :حً ٌخخذ إجراءاح شرٖؾج هخوتٖج ُذا اهعوة .فشّف ٖضل إهٓ اهلبُرث فٕ أّائل شِر شتخيتر اهيلتل
فرٖق فٌٕ يً اهضٌدّق هوؾيل يؼ اهشوعبح فٖيب ٖخص اهترٌبيج االكخضبدٔ اهيضرٔ ّيٌبكشج أشنبل اهدؽى
اهيبهٕ اهخٕ ٖينً أً ٖلديِب اهضٌدّق".
ّفٕ ٌفس اهشٖبق ،كبهح اهشٖدث الغبرد إً يضر خّاجَ خحدٖبح نتٖرث ،تيب فٕ ذهم اهحبجج الشخئٌبف اهٌيّ ّخخفٖط

ؽجز اهيّازٌج اهؾبيج ّيٖزاً اهيدفّؽبح ،نيب أندح أُيٖج خّفٖر اهيزٖد يً فرص اهؾيل ّدؽى اهيشرّؽبح اهضغٖرث
ّاهيخّشعج.
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ّكبهح " :إً يِيج إؽبدث االكخضبد إهٓ اهيشبر اهشوٖى ّرفؼ يشخّٖبح اهيؾٖشج هنل اهشنبً هً خنًّ يِيج شِوج.
فبهشؾة اهيضرٔ هدَٖ خّكؾبح يشرّؽج فٕ حٖبث أفظل ّيشخّْ أؽوٓ يً اهؾداهج االجخيبؽٖجٌّ .حً فٕ

ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ؽوٓ اشخؾداد هويؾبٌّج فٕ خحلٖلِب".
إدارث الفخرث االىخلبليج
ّأؽرتح اهشٖدث الغبرد ؽً شؾبدخِب هولبء اهفرٖق االكخضبدٔ اهيضرٔ اهجدٖد ّهرؤٖج نٖف خدٖر اهتالد ُذٍ اهفخرث
االٌخلبهٖج ؽوٓ أرط اهّاكؼ فٕ اهيجبهًٖ اهشٖبشٕ ّاالكخضبدٔ.
ّأندح شٖبدخِب إً اهضٌدّق شٖضبحة يضر ُّٕ خخّط رحوخِب اهيحبعج تبهخحدٖبح .إٌِب رحوج يضرٖج
ّاهضٌدّق شرٖم فِٖب".
ّكبهح فٕ يؤخير ضحفٕ شبرم فَٖ اهدنخّر كٌدٖل "إٌٌب يٌتِرًّ تبالشخراخٖجٖج اهخٕ اكخرحِب اهرئٖس يرشٕ
ّرئٖس اهّزراء كٌدٖل أثٌبء اجخيبؽبخٌب اهّٖى".
ّكبل اهدنخّر كٌدٖلٌ" :حً ٌفظل االكخراط اهخبرجٕ فٕ ُذٍ اهيرحوج ٌغرا الٌخفبط شؾر اهفبئدث ؽوٓ كرط
اهضٌدّق يلبرٌج تأشؾبر اهفبئدث األؽوٓ تنثٖر فٕ حبهج االكخراط اهيحوّٕ ".أظبف" :االكخراط يً يضبدر
يحوٖج شٖنًّ يً شأٌَ يزاحيج اهلعبػ اهخبص ؽوٓ يّارد اهخيّٖلّ ،كرط اهضٌدّق شٖشبؽد ؽوٓ خجٌة ذهم".
حوار وثيق
ّاضل اهضٌدّق حّارٍ اهّثٖق يؼ اهشوعبح اهيضرٖج تشأً اهشٖبشج االكخضبدٖج يٌذ تدء اهفخرث االٌخلبهٖج اهخٕ
أعولِب اهرتٖؼ اهؾرتّٕ ،كدى هِب يشبؽداح فٌٖج نتٖرث تٌبء ؽوٓ عوة اهحنّيج.
ُذا ّخأخٕ اهشٖدث الغبرد إهٓ يضر فٕ ثبٌٕ زٖبرث خلّى تِب هتود ؽرتٕ ٖير تيرحوج اٌخلبهٖج ،تؾد زٖبرخِب لخوىس
ّفٕ أّائل ُذا اهؾبى.
ّشٖنّ ً اهدؽى اهيبهٕ اهذٔ ٖينً أً خحضل ؽوَٖ يضر جزءا يً اهخزاى اهضٌدّق تهشبعدث تمداو الخحول
العرتيّ .يؼ اهيّافلج اهخٕ خيح يؤخرا ؽوٓ ترٌبيجًٖ ،أحدُيب لألردو ّاهثبٌٕ لمهغرةٖ ،نًّ اهضٌدّق كد اهخزى
تدؽى اهيٌعلج تحّاهٕ  4يوٖبراح دّالرّ .كد كدى اهضٌدّق دؽيب يبهٖب لميهو أٖظب فٕ أّائل ُذا اهؾبى.
ّنبٌح يضر كد ٌفذح ثالثج ترايج تدؽى يً اهضٌدّق تًٖ ؽبيٕ ( 1994 ّ 1991اخفبكبو لالشخعداد االئخهبىي
ّترٌبيج فٕ إعبر خشهيل الصىدوق الههدد"؛ ّنبً آخر اثًٌٖ ترٌبيجًٖ ّكبئًٖٖ).

