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ٌضً يسيّيج األؼتًج ّاهًفؼًٖ اهضنّيٖج اهغّهٖج اهيًٌٖج تبهفؤًّ اهٌلغٖج ّاهخٌيٖج اهغّهٖج ،يلغٌب اسخيبيٌب اهخبؿى

ّاهذيبًٌٖ فٕ ّافٌنً اهًبكيج ،تخبؼٖظ  18إتؼٖل  ،2013ضٖد خّهٓ يًبهٕ اهؿٖغ هّٖؾ فٖغغبؼأ نبؿّ ّؽٖؼ اهيبهٖج
ّاالئخيبً اهًبى فٕ اهينؿٖم يٌكة اهؼئٖؾّ ،خّهٓ يٌكة اهٌبئة األّل يًبهٕ اهغنخّؼ أفؼف اهًؼتٕ ّؽٖؼ اهخعنٖن

ّاهخًبًّ اهغّهٕ فٕ يكؼّ ،خّهٓ يٌكة ٌبئة اهؼئٖؾ اهذبٌٕ ؿًبغث اهؿٖغ آالً تٖفبٌٕ يغٖؼ يبى يغٖؼٖج اهيبهٖج اهًبيج فٕ
هتٌبً.
امهمو واإلهتبجية في مرحنة مب بعد األزمة
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ؼغى خؼاسى اهيعبنؼ ككٖؼث األسل ٌخٖسج إسؼاءاح اهؿٖبؿج اهخٕ ايخيغخِب االكخكبغاح اهيخلغيج ّاكخكبغاح توغاً

األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖج ،فئٌٌب ال ٌؽال ٌفًؼ تبهلوق إؽاء ُفبفج اهخًبفٕ االكخكبغٔ اهًبهيٕ ّتنء اهّخٖؼث اهخٕ
ٖؿٖؼ تِب تؿتة اهيكبية ّأسّاء يغى اهٖلًٖ اهينّهج فٕ اهًغٖغ يً االكخكبغاح اهيخلغيج ،تيب فٕ ػهم يٌنلج اهّٖؼّ

ّاهّالٖبح اهيخضغثٌُّ .بم اهنذٖؼ ييب ٌٖتغٕ ييوَ هوضغ يً أسّاء يغى اهٖلًٖ ّاؿخًبغث اهذلج ّخًؽٖؽ اهٌيٌّّ .غيّ
االكخكبغاح اهيخلغيج هيؼايبث اٗذبؼ اهؿوتٖج الٌخلبل خغايٖبح خنتٖق اهؿٖبؿبح اهٌلغٖج غٖؼ اهخلوٖغٖج هفخؼاح ينّهج يوٓ توغاً
األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖج ،تيب فٕ ػهم اهخمعى ّخلوة اهخغفلبح اهؼأؿيبهٖج ّأؿًبؼ اهؿوى األّهٖجٌّ .ضد اهكٌغّق
ّيسيّيج اهتٌم اهغّهٕ يوٓ ؽٖبغث فًبهٖخِيب فٕ اهؿًٕ يً أسل ؽٖبغث االخؿبق فٕ كٌى اهؿٖبؿبح االكخكبغٖج اهًبهيٖج.
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ّال ٖؽال اهٌيّ كّٖب فٕ اكخكبغاح توغاً األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖج ؼغى األغاء اهمًٖف فٕ االكخكبغاح

اهيخلغيجّ .خيذل اهؿٖبؿبح االكخكبغٖج اهنوٖج ّاإلكالضبح اهِٖنوٖج اهيالئيج يٌكؼا ضّٖٖب فٕ خفسٖى اهٌيّ اهػٔ خلّغٍ
اإلٌخبسٖج ّإيبغث تٌبء اهيكغّاح اهّاكٖج يً عالل اهؿٖبؿبح يً أسل ضيبٖج االؿخلؼاؼ اهيبهٕ ّيًبهسج خلوة اهخغفلبح
اهؼأؿيبهٖج ،تيب فٕ ػهم يً عالل اخعبػ اهخغاتٖؼ اهّكبئٖجٌّ .ؤٖغ تػل اهسِّغ ّخفسٖى اهضّاؼ ضّل اهغؼّؾ اهيؿخلبث يً
خسبؼة توغاٌٌب ضّل نٖفٖج خًؽٖؽ اإلٌخبسٖج ّؽٖبغث فؼق اهًيل تغٖج إؼؿبء غيبئى اهٌيّ اهفبيل اهلبتل هالؿخيؼاؼ.
إصالح صهدوق امهقد امدومي
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ٌؤنغ يسغغا أُيٖج اهّفبء تبالهخؽايبح اهخٕ خى اهخًِغ تِب فٕ إنبؼ إكالضبح يبى  2010هٌهبيٕ اهضكق

ّاهضّنيج فٕ اهكٌغّق يً أسل إمفبء اهيكغاكٖج يوٓ اهسِّغ اهسبؼٖج هخًؽٖؽ فؼيٖج اهكٌغّق ّؽٖبغث فًبهٖخًٌَّ .ؼة
يً أؿفٌب هًغى اهّفبء تبهيّيغ اهٌِبئٕ هخٌفٖػ ُػٍ اإلكالضبح ُّّ أنخّتؼ ّ 2012يغى اهخّكل إهٓ اخفبق تفأً ايخيبغ
كٖغج اهضكق اهسغٖغث تضوّل اهيّيغ اهٌِبئٕ هويؼاسًج فٕ ٌٖبٖؼ ٌّ .2013ؤنغ أُيٖج يغى خأسٖل اهيٌبكفبح ػاح اهكوج
هنٕ ٖخى اهخّكل فٕ اهّكح اهيٌبؿة إهٓ اخفبق ضّل كٖغج يًغهج خًغٖال فبيال ٖينً اؿخعغايِب نأؿبؾ خلّى يوَٖ اهيؼاسًج

2

اهًبيج اهعبيؿج يفؼ هوضكقّ ،اهيلؼؼ اؿخنيبهِب تضوّل اهيّيغ اهٌِبئٕ فٕ ٌٖبٖؼ ٌّ .2014ؤنغ يسغغا ؼأٌٖب تأً إيبغث
يّاءيج اهضكق هوخًتٖؼ يً خؽاٖغ ّؽً توغاً األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖج اهغٌٖبيٖنٖج فٕ االكخكبغ اهًبهيٕ ال ٌٖتغٕ
أً خنًّ يوٓ ضؿبة توغاً أعؼْ فٕ يسيّيج األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖج.
-5

ٌّضً يوٓ ٖلًٖ خبى تأً اهِغف األؿبؿٕ يً إكالش ٌهبى اهضكق ٌٖتغٕ أً ٖنًّ خًؽٖؽ أكّاح ّخيذٖل توغاً

األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖج ،تيب فِٖب اهتوغاً اهفلٖؼث ّاهتوغاً اهكغٖؼث ػاح اهغعل اهيٌعفل ّاهيخّؿنّ ،اهخًتٖؼ تفنل
أفمل يً اهخغٖؼاح فٕ األّؽاً اهٌؿتٖج فٕ االكخكبغ اهًبهيٕ .أيب اهكٖغج اهضبهٖج فِٕ يًٖتج إهٓ ضغ نتٖؼ ّال خكوص
هخضلٖق ُػٍ األُغافّ .تبهخبهٕ ٖخًًٖ اخعبػ يغث إسؼاءاح هيًبهسج يّانً اهلكّؼ اهلبئيج .فلغ خغٖؼح األّؽاً اهٌؿتٖج
االكخكبغٖج هوتوغاً تغؼسج نتٖؼثٌّ .هؼا ألً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ اهيضؿّة تخًبغل اهلّْ اهفؼائٖج ُّ أكّْ يلٖبؾ هؼكغ

اهّؽً االكخكبغٔ اهييبذل فٌٖتغٕ غيى اؿخيؼاؼٍ ميً ُػٍ اهكٖغج يى اهخلوٖل يً اهخضٖؽ هوضسى ،تيب فٕ ػهم افخيبل
اهكٖغج يوٓ يبيل خلوٖق يؼخفىٌّ .غؼم مؼّؼث يًبهسج أّسَ اهلكّؼ فٕ يلٖبؾ اهخغٖؼ االكخكبغٔ هنٕ ٖنًّ اًٌنبؿب
نبفٖب هيغْ اهضبسج إهٓ اؿخعغاى يّاؼغ اهكٌغّق ،إػا يب خلؼؼ اؿخيؼاؼٍ ميً اهكٖغجٌّ ،نبهة يٌغ خضغٖغ أٔ خًّٖل

ٖخًوق تبهخغٖؼ االكخكبغٔ يؼايبث اهِغف األؿبؿٕ يً ُػا اهيلٖبؾ ّاهيخيذل فٕ ؽٖبغث أٌكتج اهضكق هوتوغاً اهيًؼمج

هويعبنؼ ،تيب فِٖب اهتوغاً اهفلٖؼثٌّ .غيّ أٖمب إهٓ يًبهسج اهًّٖة اهنتٖؼث اهخٕ خفّة يلٖبؾ االٌفخبش يً ضٖد اهيفبُٖى
ّاهلٖبؾ إػا اؿخلؼ اهؼأٔ يوٓ اؿخيؼاؼٍ ميً اهكٖغجٌّ .خفق يوٓ مؼّؼث اإلتلبء يوٓ اهّؽً اهضبهٕ هالضخٖبنٖبح ميً
اهكٖغجٌّ .ؤنغ يسغغا مؼّؼث ؽٖبغث أٌكتج ضكق اهتوغاً اهفلٖؼث يً عالل كٖغج اهضكق يتبفؼث.
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ًٌّؼة يً أؿفٌب ألً ييوٖج إيبغث يّاءيج خفنٖل اهيسوؾ اهخٌفٖػٔ اهخٕ خيح يؤعؼا هى خلنى فّنب نبفٖب تيب

ٖنفٕ هوّفبء تبهِغف اهيخيذل فٕ خًؽٖؽ كّح ّيؿخّْ خيذٖل توغاً األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖجٌّ .غيّ اهتوغاً

األّؼّتٖج اهيخلغيج هوّفبء تبهخؽايِب ٌضّ غيز يلبيغُبٌّ .سغغ غيّخٌب اهلبئيج يٌػ فخؼث نّٖوج تئمبفج يلًغ ذبهد إلفؼٖلٖب
سٌّة اهكضؼاء ،يوٓ أال ٖنًّ ػهم يوٓ ضؿبة توغاً أعؼْ فٕ يسيّيج األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖجٌّٖ .تغٕ أً
يّاكوج اهضّاؼ هخضلٖق ُػا اهِغف ّاؿخنفبف نل اهتغائل اهيخبضج.
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ٌّؼضة تلؼاؼ اهيسوؾ اهخٌفٖػٔ هوكٌغّق تخٖؿٖؼ اؿخعغاى األؼتبش االؿخذٌبئٖج اهيختلٖج يً ضكٖوج يتًٖبح اهػُة

فٕ ؽٖبغث يّاؼغ "اهكٌغّق االؿخئيبٌٕ هوٌيّ ّاهضغ يً اهفلؼ" ٌّغيّ نل اهتوغاً اهخٕ هى خلغى خًِغاخِب ضخٓ اًٗ تفبً خّؽٖى
أؼتبش يتًٖبح اهػُة ،أً ختبغؼ فّؼا تخلغٖيِبّ .هنً هغٌٖب خضفهبح كّٖج ضّل عفل يًبٖٖؼ ّضغّغ االؿخفبغث تيّاؼغ
خؿِٖالح اهكٌغّق اهخيّٖوٖج اهيٖؿؼث إهٓ اهٌكف يٌغيب خغعل اهيؼاسًج اهًبيج اهؼاتًج يفؼث هوضكق ضٖؽ اهخٌفٖػٌّ .غيّ
كٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ إهٓ اهخأنغ يً يغى خغُّؼ األّمبو فٕ أٔ يً اهتوغاً اهيؤُوج هالؿخفبغث يً "اهكٌغّق االؿخئيبٌٕ

هوٌيّ ّاهضغ يً اهفلؼ" يً نؼٖق خمبفؼ اهسِّغ هخًتئج اهيّاؼغ اإلمبفٖج ،تيب فٕ ػهم يً عالل اهيؿبُيبح اهذٌبئٖج ّيغى

ؿغاغ اهيتبهغ اهيؿخضلج هضؿبة اهيّاؼغ اهًبيج ٌهٖؼ اهيكؼّفبح اإلغاؼٖج اهيخًولج تخفغٖل اهكٌغّق االؿخئيبٌٕ هوٌيّ ّاهضغ
يً اهفلؼٌّٖ .تغٕ هويبٌضًٖ أً ٖخعػّا اإلسؼاءاح اهالؽيج هوّفبء تبالهخؽايبح اهيبهٖج اهيخًِغ تِب هوضغ يً اهفلؼ ّخضلٖق اهٌيّ
فٕ اهتوغاً يٌعفمج اهغعل هيب هِب يً أُيٖج ككّْ فٕ ؿتٖل خٌيٖخِبٌّ .ؼضة تبكخؼاش ؽٖبغث يؼٌّج ؿٖبؿج ضغّغ اهيغٌّٖٖج
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اهخٕ ٖنتلِب اهكٌغّق يوٓ أؿبؾ هؼّف نل توغ ٌّخفق يوٓ مؼّؼث أً ٖنًّ اهِغف اهٌِبئٕ ُّ إتلبء اهغًٖ يٌغ يؿخّٖبح
ٖينً االؿخيؼاؼ فٕ خضيوِب ،تيب فٕ ػهم يً عالل اهضّافؽ اهخٕ خنفل خّفٖؼ اهخيّٖل تيؿخّْ يالئى يً اهخٖؿٖؼ.
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ّ ٌؤٖغ خؼنٖؽ اهكٌغّق يسغغا يوٓ اهغّل اهكغٖؼث ّاهيًؼمج هويعبنؼ ٌّغيّ إهٓ ؿؼيج االٌخِبء يً اهيفبّؼاح

يى اهؿونبح اهلُنؼٖج ّاهفؼنبء اٗعؼًٖ فٕ اهخٌيٖج هإليالى تبهيتبغا اهخّسِٖٖج اهسغٖغث ّاهيًغّهج هيفبؼنج اهكٌغّق يى
اهتوغاً األيمبء األكغؼ.
جدول أعمبل امتهمية ودور امبهك امدومي
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يى اكخؼاة اهيّيغ اهٌِبئٕ هخضلٖق األُغاف اإلٌيبئٖج هألهفٖجٌ ،ؤنغ يوٓ األُيٖج اهضّٖٖج هخًسٖل اهسِّغ اهيتػّهج يً

أسل اهّكّل إهٓ ُػٍ األُغاف اهيخفق يوِٖب غّهٖب ،ال ؿٖيب تبهٌؿتج هوتوغاً اهيخأعؼث يً اهؼنةٌّ .ؼضة تبهًيل اهػٔ تغأخَ
األيى اهيخضغث ّخخّهٓ خٌؿٖلَ يً أسل ّمى إنبؼ هسغّل أييبل اهخٌيٖج هفخؼث يب تًغ يبى ٌّ ،2015ضد يسيّيج اهتٌم

اهغّهٕ يوٓ يّاكوج غيى اهسِّغ اهخٕ خلّغُب األيى اهيخضغثٌّ .غيّ إهٓ ّمى يسيّيج يً األُغاف اهنيّضج ،يى عنج
ّامضج ّاهخؽاى كّٔ تخًتئج اهيّاؼغ اهينوّتجّ ،إهٓ خًؽٖؽ اهفؼانبح ّخٖؿٖؼ األّمبو يً أسل اهخٌيٖج ،تيب فٕ ػهم خلّٖج
اهٌهى اهيبهٖجّ ،يؼايبث االضخٖبسبح اهعبكج هوتوغاًّ ،خضؿًٖ ؿتل إٖكبل اهيًٌّج.
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ٌّغيّ يسيّيج اهتٌم اهغّهٕ هويؿبُيج فٕ سغّل أييبل اهخٌيٖج هفخؼث يب تًغ  2015اؿخٌبغا إهٓ ٌنبق اعخكبكِب

ّيّانً كّخِب اهٌؿتٖجٌّ .ؼضة تبهؼؤٖج ّاهِغف يً أسل اهخًسٖل تبهلمبء يوٓ اهفلؼ اهيغكى ّخضلٖق اهؼعبء اهػٔ ًٖى

اهسيٖى ،ضؿتيب سبء فٕ اكخؼاش اهؼئٖؾ نٖى ،نيب ٌخفق يوٓ مؼّؼث اهخؼنٖؽ يوٓ اهٌيّ اهفبيل ّاهيٌكف هّمى األؿبؾ
هوضغ يً اهفلؼ ّخّفٖؼ فؼق اهًيل تكفج غائيجٌّ .ؼضة تبهخؼنٖؽ يوٓ يفِّى االؿخيؼاؼٖج ،اهػٔ ٌٖتغٕ أً ٖفيل

اؿخيؼاؼٖج األّمبو االسخيبيٖج ّاالكخكبغٖج ّاهتٖئٖجٌّ .خفق يوٓ أً خغٖؼ اهيٌبط ّاهنّاؼد اهنتًٖٖج خفنل يعبنؼ سؿٖيج
يوٓ آفبق اهخٌيٖج ،هنً غّؼ اهتٌم اهغّهٕ فٕ يؿبيغث اهتوغاً فٕ اهخعفٖف يً ضغث ُػٍ اهخضغٖبح ّاهخنٖف يًِب ٌٖتغٕ أً

ٖؿخٌغ إهٓ يِيخَ األؿبؿٖج ُّٕ اهضغ يً اهفلؼٌّ .غؼم سِّغ اهتٌم هخًؽٖؽ اهلنبو اهعبق ٌّغيّ إهٓ خضؿًٖ ّغيى
اهفؼانبح يى نل اهفؼنبء ّاألنؼاف اهيًٌٖج.
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ٌّفٖؼ إهٓ اهًٌبكؼ اهيضغغث فٕ االؿخؼاخٖسٖج اهيّضغث اهيلخؼضج هيسيّيج اهتٌم اهغّهٌّٕ ،خنوى إهٓ اؿخًؼامِب

تبؿخفبمجٌّ .غيّ اهتٌم يسغغا هؽٖبغث يؼٌّج ؿٖبؿبخَ ّأغّاخَ ّخضؿًٖ اؿخسبتخِبٌّ .غؼم سِّغ اهتٌم اهغّهٕ فٕ يًبهسج
اهخضغٖبح ّاالضخٖبسبح االؿخذٌبئٖج هتوغاً اهخضّلٌّ ،غيّ إهٓ تػل سِّغ عبكج هيؿبيغث توغاً اهخضّل اهًؼتٕ ّغٖؼُب يً

اهغّل اهِفج ّاهيخمؼؼث يً اهكؼايبح يً عالل ؽٖبغث اهغيى اهيبهٕ ّيوٓ يؿخّْ اهؿٖبؿبح يى خّسَٖ اهؼيبٖج اهّاستج
هوّاكى االسخيبيٕ ّاهؿٖبؿٕ.
امتمويل اإلهمبئي
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ٌؤنغ األُيٖج األؿبؿٖج هخّفٖؼ اهخيّٖل اهنبفٕ يوٓ أؿبؾ كبتل هالؿخيؼاؼ هخضلٖق اهخنوًبح اإلٌيبئٖجٌّ .غيّ إهٓ

إيبغث خيّٖل يّاؼغ "اهيؤؿؿج اهغّهٖج هوخٌيٖج" يوٓ أؿبؾ االضخٖبسبح اهيبؿج هوتوغاً األفغ فلؼا ّاألنذؼ خًؼمب هويعبنؼ،

4

ّنػهم "كٌغّق اهتٖئج اهًبهيٕ"ٌ ،هؼا هألُيٖج اهلكّْ هضيبٖج اهتٖئج هألسٖبل اهلبغيجٌّ .فًؼ تبهلوق إؽاء اؿخيؼاؼٖج اهلغؼث
اهخيّٖوٖج هوتٌم اهغّهٕ هإلٌفبء ّاهخًيٖؼ ٌّسغغ غيّخٌب إهٓ إٖسبغ ضوّل سغٖغث هخًؽٖؽ اهلغؼث اهيبهٖج هغْ اهتٌم اهغّهٕ
ّيؤؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج.
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ٌّفٖؼ يوٓ ّسَ اهعكّق إهٓ أُيٖج ّيغؽْ خًتئج اهيّاؼغ ّاالؿخذيبؼ فٕ اهتٌٖج اهخضخٖج هخضلٖق األُغاف

اهمؼّؼٖج فٕ يسبل اهخٌيٖج االكخكبغٖج ّاإلغيبر ّاهخٌيٖج اهتفؼٖجٌّ .هؼا هضسى اضخٖبسبح اهخيّٖل فٕ يسبل اهتٌٖج اهخضخٖج،
ّيّانً اهلكّؼ فٕ اهتٌٖبً اهخيّٖوٕ ألغؼال اهخٌيٖجٖ ،خًًٖ خلّٖج نل ؼنبئؽ اهخيّٖل نّٖل األسل ّإيبغث خّسِِٖب.
ّهو يؤؿؿبح اهيبهٖج اهغّهٖج ،تيب فِٖب اهتٌم اهغّهٕ ،غّؼ ؼئٖؿٕ فٕ خضلٖق ُػا اهِغف ،هنً يً األُيٖج تينبً إٖسبغ آهٖبح

خنيٖوٖج تغٖوج ٌهؼا هضسى االضخٖبسبح ّفسّاح اهخيّٖلّ .فٕ ُػا اهؿٖبقٌ ،ؼضة تبخفبق يسيّيج توغاً "تؼٖنؾ" يوٓ إٌفبء
تٌم سغٖغ هوخٌيٖج ٌّخنوى إهٓ يؽٖغ يً اهخفبكٖل يً يفبؼنج اهتٌم فٕ سِّغ توغاً األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖج

ّاهيؤؿؿبح اهيبهٖج اهيًٌٖج.
مسبئل أخرى
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ٌؤنغ يسغغا أُيٖج خٌّو اهيّاؼغ اهتفؼٖج يوٓ نبفج اهيؿخّٖبح هخًؽٖؽ فؼيٖج ّفًبهٖج اهيؤؿؿبح اهيبهٖج اهغّهٖج

ٌّغيّ إهٓ يّاكوج اهسِّغ هوتٌبء يوٓ يتبغؼاح اهخٌّو فٕ اهيّاؼغ اهتفؼٖج يً أسل ؽٖبغث ٌؿتج اهيّهفًٖ يً اهيٌبنق
اهييذوج تأكل ييب ٖسة.
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اهًبكيج.

ّيً اهيخّكى يلغ االسخيبو اهلبغى هّؽؼاء يسيّيج األؼتًج ّاهًفؼًٖ تخبؼٖظ  10أنخّتؼ  2013فٕ ّافٌنً
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يلغ ّؽؼاء يسيّيج األؼتًج ّاهًفؼًٖ اهضنّيٖج اهغّهٖج اهيًٌٖج تبهفؤًّ اهٌلغٖج ّاهخٌيٖج اهغّهٖج اسخيبيِى اهخبؿى ّاهذيبًٌٖ
فٕ ّافٌنً اهًبكيج تخبؼٖظ  18إتؼٖل ّ .2013كغ ؼأؾ االسخيبو يًبهٕ اهؿٖغ هّٖؾ فٖغغبؼأ نبؿّ ّؽٖؼ اهيبهٖج
ّاالئخيبً اهًبى فٕ اهينؿٖمّ ،خّهٓ يٌكة اهٌبئة األّل يًبهٕ اهغنخّؼ أفؼف اهًؼتٕ ّؽٖؼ اهخعنٖن ّاهخًبًّ اهغّهٕ فٕ
يكؼّ ،خّهٓ يٌكة ٌبئة اهؼئٖؾ اهذبٌٕ ؿًبغث اهؿٖغ آالً تٖفبٌٕ يغٖؼ يبى يغٖؼٖج اهيبهٖج اهًبيج فٕ هتٌبً..
ّكتل ُػا االسخيبو اهّؽاؼٔ ،يُلغ االسخيبو األّل تًغ اهيئج هيٌغّتٕ يسيّيج األؼتًج ّاهًفؼًٖ تخبؼٖظ  11إتؼٖل ،2013
تؼئبؿج اهؿٖغ أهفٌّؿّ غّٖؼا يغٖؼ اهفؤًّ اهغّهٖج فٕ تٌم اهينؿٖم اهيؼنؽّٔ ،اهؿٖغ تّؿنّ يبؼخٕ ،يغٖؼ إغاؼث اهفؤًّ
اهغّهٖج فٕ ّؽاؼث اهيبهٖج ّاالئخيبً اهًبى فٕ اهينؿٖم.

اممجموعة اإلفريقية:

ييؼ تّسؼٍّ ،اهسؽائؼ؛ ٌٖبهٕ نبؼا ،نّح غٖفّاؼ؛ سبً-نوّغ يبؿبٌغّ ،سيِّؼٖج اهنٌّغّ

اهغٖيلؼانٖج؛ اهيؼؿٕ ضسبؽٔ ،يكؼ؛ أخٌبفّ خٖنوّٖهغ ،إذّٖتٖب؛ هّم أّّٖتٕ ،غبتًّ؛ نّفٕ ّيبتب ،غبٌب؛ ٌغّؽٔ أّنٌّسّ-
إّٖٖالٌٖ ،سٖؼٖب؛ تؼافًٖ غّؼغاً ،سٌّة إفؼٖلٖب.

اممجموعة اآلسيوية:

فٖغايتبؼاى ،اهٌِغ؛ يضيغ تِيٌٕ ،سيِّؼٖج إٖؼاً اإلؿاليٖج؛ ٌغْ يفؼِّر ،هتٌبً؛

ٖبؿًٖ أٌّؼ ،تبنؿخبً؛ ؿٖؽاؼ تّؼٖؿٖيب ،اهفوتًٖ؛ ؿبؼاد أيٌّّغبيب ،ؿؼٔ الٌنب؛ يبٖب اهفّٖؼٔ ،ؿّؼٖب.

مجموعة أمريلب امالتيهيةُ :ؼٌبً هّؼٌٖؽٌّٖ ،األؼسٌخًٖ؛ ؼّسٖؼّٖ ؿخّغاؼح ،اهتؼاؽٖل؛ هّٖؾ فؼٌبٌغّ يٖسٖب ،نّهّيتٖب؛
سٌّٕ غؼايبسّ ،غّاخٖيبال؛ يبٌّٖل ؼايّؾ فؼاٌؿٖب ،اهينؿٖم؛ تّؿنّ يبؼخٕ ،اهينؿٖم؛ عّهّٖ فٖالؼغٔ ،تٖؼّ؛ الؼٔ
ُّأ ،خؼٌٖٖغاغ ّخّتبغّ؛ عّؽَٖ ؼّسبؾ ؼايٖؼٖؽ ،فٌؽّٖال.

اممراقبون :سبؿى اهيٌبيٕ ،كٌغّق اهٌلغ اهًؼتٕ؛ سّٖاٌسٖبّ سّ ،اهكًٖ؛ إٌٖؾ تّؿخٖوّ ،اهوسٌج االكخكبغٖج أليؼٖنب اهالخٌٖٖج
ّيٌنلج اهتضؼ اهنبؼٖتٕ؛ ؼايًّ اؿتٌٖٖل ،إنّاغّؼ؛ ٌّؿخًّ خّيؿًّ ،يسيّيج اهؿتًج ّاهؿتًًّ؛ ؿخٖفً تّؼؿٕ ،يٌهيج
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اهًيل اهغّهٖج؛ يتغ اهًؽٖؽ اهٌِبئٕ ،اهتٌم اإلؿاليٕ هوخٌيٖج؛ يضيغ اهغاٖؼٔ ،اهيغؼة؛ يبٌّٖل يٌّخٖؽ ،يؼنؽ اهسٌّة؛ ؿوٖيبً
اهضؼتـ ،كٌغّق أّتم هوخٌيٖج اهغّهٖج؛ ّٖؿف اهتؿبى ،اهييونج اهًؼتٖج اهؿًّغٖج؛ ؿونبً تً ٌبكؼ اهؿّٖغٔ ،اإليبؼاح
اهًؼتٖج اهيخضغث؛ ّٖٖفً هٕ ،يؤخيؼ األيى اهيخضغث هوخسبؼث ّاهخٌيٖج (أٌّنخبغ)؛ فيفبغ أعخؼ ،إغاؼث اهفؤًّ االكخكبغٖج ّ
االسخيبيٖج تبأليى اهيخضغث.

ضيوف امشرف :نؼٖؿخًٖ الغبؼغ ،يغٖؼ يبى كٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ؛ سٖى ٌّٖغ نٖى ،ؼئٖؾ اهتٌم اهغّهٕ.
أمبهة مجموعة األربعة وامعشرين :ييبؼ تبخبفبؼٖب ،اٌبهٖؿب تبال ،ؿّؽاً نّاغؼّؾٌ ،غؽّهٕ يٌغّغب.
أمبهة مجموعة األربعة وامعشرين ،صهدوق امهقد امدومي :ؼّؽاهٌٖغ يّاحّٖ ،هٖب خّٖغّؼّ ،غاهٖال تٌغّؼّ.

