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ٌعً ّـؿتء يضيّؽد تألؿحؾد ّتهؾشؿًٖ تهعنّيٖد تهؽّهٖد تهيؾٌٖد حثهشؤًّ تهٌلؽٖد ّتهرٌيٖد تهؽّهٖد ؽلؽٌث تضريثؽٌاث

تهرقؾًٖ فٕ ّتشٌعً تهؾثضيد حرثؿٖػ  11أنرّحؿ  3112حؿةثقد تهقٖؽ فؿٌثٌؽّ أحّؿرٖال ؿّؽؿٖغـٌ ،ثةاج ّـٖاؿ تهيثهٖاد
ّتالةريثً تهؾثى فٕ تهينقٖمّ ،رّهٓ يٌضج تهٌثةج تألّل هوؿةٖف تهقٖؽ نؿٖى ّٖضث يً يضؿ ،حٌٖيث رّهٓ يٌضج تهٌثةاج
تهسثٌٕ تهقٖؽ يعيؽ تهضفؽّٔ ،ـٖؿ يثهٖد هحٌثً.
االقتصبد امعبممي وجدول أعمبل امهمو
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رريرؼ حوؽتً تألقّتق تهضثؽؽخ ّتهحوؽتً تهٌثيٖد رريرؼ حئينثٌثذ ٌيّ ُثةود ّأٌِث قرغل تهلّخ تهؽتفؾد هالكرضثؽ

تهؾثهيٕ .غٖؿ أٌٌث ٌؽؿم أً رّكؾثذ تهٌيّ تهؾثهيٕ هؾثيٕ  3112ّ 3112يٌؼفظد كوٖال ؽيث نثٌذ ؽوَٖ فٕ شِؿ إحؿٖل
تهيثظٕ ،ييث ٖؿضؼ ضـةٖث هرحثعؤ تهٌيّ فٕ تكرضثؽتذ تألقّتق تهضثؽؽخّ .ال ٖؾؽ يسل ُؾت تهرحثعؤ فٕ ٌيّ تألقّتق
تهضثؽؽخ يفثضةث ٌغؿت هيقرّٖثرَ تهيؿرفؾد هوغثٖد تهيقضود كحل تألـيد ّتٗسثؿ تهيؾثنقد هورحثعؤ تهعثؽ فٕ أّؿّحث ّتهّالٖثذ
تهيرعؽخ ّيث تؽرؿظِيث يً ضؾّحثذ ّأضّتء ؽؽى تهٖلًٖ هفرؿخ يعّهدّ .كؽ غوذ تهحوؽتً يٌؼفظد تهؽؼل حيٌأْ ؽً ُؾٍ
تهرعؽٖثذ أنسؿ يً قّتُث ّال ٖـتل تهٌيّ كّٖث فٕ ُؾٍ تهحوؽتً ،ال قٖيث فٕ إفؿٖلٖث ضٌّج تهضعؿتء.
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ٌّشؾؿ حثهلوق إـتء ـٖثؽخ تهرلوحثذ فٕ تألقّتق تهيثهٖد تهؾثهيٖد فٕ أؽلثج تهيؤشؿتذ ؽوٓ تهؼؿّش يً يؿعود

تهقٖثقثذ تهٌلؽٖد غٖؿ تهرلوٖؽٖد فظال ؽوٓ رضؽؽ أضّتء ؽؽى تهٖلًٖ حشأً تهقٖثقثذ فٕ حؾط تالكرضثؽتذ تهيرلؽيدٌّ .ؽؽّ
تالكرضثؽتذ تهيرلؽيد أً رنًّ يٌرحِد هورؽتؽٖثذ تهقوحٖد ّأً رؾوً حّظّط ؽً تقرؿترٖضٖثرِث هوؼؿّش يً يؿعود تإلضؿتءتذ
تالقرسٌثةٖدٌّ .ؽؽّ تالكرضثؽتذ تهيرلؽيد تهرٕ ٖرّفؿ هؽِٖث تهعٖـ تهنثفٕ هورعؿم ؽوٓ يقرّْ تهقٖثقثذ أً ررؼؾ يـٖؽت يً
تإلضؿتءتذ تهيٌقلد هـٖثؽخ يقثُيرِث فٕ تهعوج تهؾثهيٌّٕ .ؾرلؽ أً ٌُثم تهنسٖؿ ييث ٌٖحغٕ هوضٌؽّق ؽيوَ هؽؽى تهحوؽتً فٕ

قؾِٖث هؽؿء يؼثعؿ تألعؽتز تهيرعؿفد تهؾثهيٖد ّتهعؽ يً ؼقثةؿ تهٌثرص.
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ٌّغؿت هـٖثؽخ تهرعؽٖثذ تهرٕ رنرٌف تهحٖةد تهؾثهيٖدٖ ،رؾًٖ ؽوٓ تكرضثؽتذ تألقّتق تهضثؽؽخ تهرٕ رظؿؿذ يً ؽؽى

تالقرلؿتؿ تهيثهٕ تهؾثهيٕ أً ررّؼٓ تهيؿٌّد فٕ تؽريثؽ تهقٖثقثذ هظيثً ضالحد تالكرضثؽّ .قّف ٖرؾًٖ ؽوٓ تهحوؽتً

يٌؼفظد تهؽؼل تهيعثفغد ؽوٓ يؾؽالذ تهٌيّ تهيؿرفؾد فٕ غل ُؾٍ تهحٖةد تهيوٖةد حثهرعؽٖثذّ .فٕ ُؾت تهضؽؽٌ ،ؤٖؽ رؿنٖـ
تهضٌؽّق يضؽؽت ؽوٓ تهٌيّ فٕ تهحؿتيص تهرٕ ٖؽؽيِث ؾتذ تهضود ،ال قٖيث فٕ تهؽّل تهضغٖؿخّ ،نؾهم تالكرؿتط حئؽؿتش ضؽّل
أؽيثل ضؿٖظ هوٌيٌّّ .ؽؿم أُيٖد إؽؼثل تهرعقٌٖثذ ؽوٓ ٌيّ تإلٌرثضٖد ّـٖثؽخ يؾؽل تهرعّل تهِٖنوٕ فٕ حوؽتً تألقّتق
تهضثؽؽخ ّتهحوؽتً تهٌثيٖدّ ،يٌِث تهحوؽتً يٌؼفظد تهؽؼلٌّ .عً يورـيًّ حثهعّتؿ يؼ تهٌغؿتء ّتهرؾوى يٌِى يً أضل ؽؽى
تهٌيّ تهشثيل ّتهيٌشب هفؿص تهؾيل.
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ٌّشؾؿ حثهلوق تهؾيٖق ألً يؾؽالذ تهحعثهد ّيقرّٖثذ تهفلؿ ال رـتل يؿرفؾد فٕ ؽؽؽ يً حوؽتً تألقّتق تهضثؽؽخ

ّتهحوؽتً تهٌثيٖدّ .هظيثً كؽؿخ حوؽتً تألقّتق تهضثؽؽخ ّتهحوؽتً تهٌثيٖد يً رعلٖق أُؽتف تهعؽ يً تهفلؿّ ،تإلؽيثش
تالضريثؽّٕ ،تهٌيّ تهيقرلؿ عّٖل تألضل ،فئٌٌث ٌورـى حثرؼثؾ يضيّؽد نحٖؿخ يً تإلضؿتءتذ هرشضٖؼ رّفٖؿ يـٖؽ يً فؿص

تهؾيل ؾتذ تهضّؽخ تهؾثهٖدّ .هً ٖرعلق ؾهم إال حثالقرسيثؿ فٕ تالؿرلثء حثهيِثؿتذ ّيقرّْ تهرؾوٖى هرشضٖؼ تٌرلثل تهيِثؿتذ،
ّرٖقٖؿ عؿند تهؾيثهدّ ،رٌيٖد تهلؽؿتذ تهالـيد هؽؼّل قّق تهؾيل.

دور صهدوق امهقد امدومي وإصالحه
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ٌؾؿج ؽً أقفٌث تهؾيٖق الٌلظثء تهيّؽؽ تهٌِثةٕ تهيرفق ؽوَٖ هرٌفٖؾ إضالعثذ ؽثى  3111تهيؾٌٖد حٌغثى تهعّنيد

ّتهعضص فٕ أنرّحؿ ّ 3113هؾؽى تهرّضل إهٓ ترفثق حشأً تؽريثؽ ضٖغد ضؽٖؽخ هوعضص حعوّل تهيّؽؽ تهٌِثةٕ هويؿتضؾد
فٕ ٌٖثٖؿ  .3112فنالُيث عّٖٔ هرؾـٖـ يشؿّؽٖد تهضٌؽّق ّيضؽتكٖرَ ّفؾثهٖرٌَّ .عز تهحوؽتً ؽوٓ تهّفثء حثهرـتيِث حرٌفٖؾ
إضالط ؽثى  3111تهيؾٌٕ حثهعّنيد ؽوٓ ّضَ تهقؿؽدٌّ .ؤنؽ يضؽؽت تهعثضد إهٓ تؼررثى تهيؿتضؾد تهؾثيد تهؼثيقد ؽشؿخ

هوعضص فٕ تهّكذ تهيٌثقج ،تقرٌثؽت إهٓ ضٖغد يؾؽهدّ .ال حؽ أً ررّفؿ هوضٌؽّق تهيّتؿؽ تهنثفٖد تهيقريؽخ يً عضص
تهؾظّٖد عرٓ ٖلّى حؽّؿٍ تهيؤسؿ فٕ تهٌغثى تهؾثهيٕ ؽوٓ أقثف كثحل هالقريؿتؿ.
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ٌّعً ؽوٓ ٖلًٖ رثى حأً تهِؽف تألقثقٕ يً إضالط ٌغثى تهعضص ّتهعّنيد ٌٖحغٕ أً ٖريسل فٕ رؾـٖـ أضّتذ

ّيقرّْ ريسٖل حوؽتً تألقّتق تهضثؽؽخ ّتهحوؽتً تهٌثيٖد ،حيث فِٖث تهحوؽتً تهفلٖؿخ ،فظال ؽوٓ تهحوؽتً تهيؾؿظد هويؼثعؿ
ّتهِشد ّتهضغٖؿخ ؾتذ تهؽؼل تهيٌؼفط ّتهيرّقعّٖ .ضج أً رنًّ إؽثؽخ يّتءيد تهعضص هورؾحٖؿ ؽً رـتٖؽ ّـً حوؽتً
تألقّتق تهضثؽؽخ ّتهحوؽتً تهٌثيٖد تهؽٌٖثيٖنٖد فٕ تالكرضثؽ تهؾثهيّٕ ،هنً ال ٌٖحغٕ أً رنًّ ؽوٓ عقثج حوؽتً أؼؿْ فٕ
يضيّؽد تألقّتق تهضثؽؽخ ّتهحوؽتً تهٌثيٖدٌّٖ .حغٕ أً ررى ـٖثؽخ أٌضحد عضص أفلؿ تهحوؽتً تألؽظثء ّعيثٖد يقرّْ
ريسٖوِث يً ؼالل ضٖغد تهعضصٌّ .ضؽؽ ؽؽّرٌث تهلثةيد يٌؾ فرؿخ عّٖود حئظثفد يلؾؽ سثهز إلفؿٖلٖث ضٌّج تهضعؿتء فٕ
تهيضوف تهرٌفٖؾٔ هوضٌؽّق حغٖد رعقًٖ يقرّْ ريسٖل ُؾٍ تهيٌعلد ،ؽوٓ أال ٖنًّ ؾهم ؽوٓ عقثج تهيلثؽؽ تهيؼضضد

هحوؽتً أؼؿْ فٕ يضيّؽد تألقّتق تهضثؽؽخ ّتهحوؽتً تهٌثيٖدٌّٖ .حغٕ يّتضود تهعّتؿ هرعلٖق ُؾت تهِؽف ّتقرنشثف نل
تهحؽتةل تهيرثعد.
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ٌّعً ٌؿعج حضِّؽ تهحوؽتً تهرٕ ال رـتل رقثُى فٕ ـٖثؽخ يّتؿؽ "تهضٌؽّق تالقرةيثٌٕ هوٌيّ ّتهعؽ يً تهفلؿ" ،حيث

فٕ ؾهم تقرؼؽتى أؿحثط يحٖؾثذ تهؾُجٌّ ،ؤنؽ يضؽؽت تهرـتيٌث حظيثً تقريؿتؿٖد "تهضٌؽّق تالقرةيثٌٕ هوٌيّ ّتهعؽ يً

تهفلؿ" ؽوٓ تهيؽْ تهعّٖلٌّ .ؽؽّ ضٌؽّق تهٌلؽ تهؽّهٕ هحؾل تهضِّؽ تهيرظثفؿخ هرؾحةد تهيّتؿؽ تإلظثفٖد هؽؽى تهريّٖل تهيلؽى
ؽً عؿٖق "تهضٌؽّق تالقرةيثٌٕ هوٌيّ ّتهعؽ يً تهفلؿ"ّ ،ؼثضد يً ؼالل تهيقثُيثذ تهسٌثةٖد.
-9

ٌّؤٖؽ تهرؾؽٖالذ تهيؽؼود ؽوٓ "تإلعثؿ تهيشرؿم حًٖ تهحٌم ّتهضٌؽّق هظيثً تقريؿتؿٖد تهلؽؿخ ؽوٓ رعيل تهؽًّٖ"

ٌّؽؽّ إهٓ رٌفٖؾٍ ،حيث فٕ ؾهم فٕ تهحوؽتً يٌؼفظد تهؽؼلٌّ .ؽؽّ تهضٌؽّق ّتهحٌم تهؽّهٕ هيّتضود رلؽٖى تهيقثؽؽخ تهفٌٖد،
عقج عوج تهحوؽتً تألؽظثء ،هرؾـٖـ كؽؿرِث ؽوٓ إؽتؿخ تهؽًٌّٖ .ؤٖؽ تالكرؿتط تهيؾٌٕ حـٖثؽخ يؿٌّد قٖثقد عؽّؽ تهيؽٌّٖٖد
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تهرٕ ٖعحلِث تهضٌؽّق ٌّعز تهضٌؽّق ؽوٓ تقرنيثل فٕ أكؿج ّكذ يينً تهيؿتضؾد تهضثؿٖد تهيؾٌٖد حرينًٖ تهحوؽتً
يٌؼفظد تهؽؼل يً رأيًٖ تهريّٖل تهنثفٕ هحؿتيضِث تالقرسيثؿٖد يؼ إحلثء تهؽًٖ ؽٌؽ يقرّٖثذ ٖينً تالقريؿتؿ فٕ رعيوِث.
ٌّؿعج حثهؾيل تهضثؿٔ تهؾٔ ٖلّى حَ ضٌؽّق تهٌلؽ تهؽّهٕ ّيضيّؽد تهحٌم تهؽّهٕ هيؿتضؾد ّرعؽٖز "تهيحثؽا تهرّضِٖٖد

إلؽتؿخ تهؽًٖ تهؾثى" ٌّؤٖؽ رعلٖق يـٖؽ يً تهرلؽى فٕ رعؽٖز ُؾٍ تهيحثؽا تهرّضِٖٖدٌّ .رعوؼ إهٓ حؾل تهضٌؽّق يـٖؽ يً
تهضِّؽ ّضؽّؿ يلرؿعثذ يويّقد حشأً تهلظثٖث ّتهسغؿتذ تهيعؽؽخ فٕ يؿتضؾد آؼؿ تهرضثؿج فٕ إؽثؽخ ُٖنود تهؽًّٖ
تهقٖثؽٖد.
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ٌّؿعج حرؿنٖـ تهضٌؽّق ؽوٓ تهؾؽتهد تهظؿٖحٖد ّتهٌغثى تهظؿٖحٕ تهؽّهٌٕ ،غؿت هعثضد حوؽتً تألقّتق تهضثؽؽخ

ّتهحوؽتً تهٌثيٖد هوعفثغ ؽوٓ كثؽؽخ إٖؿتؽترِثّ ،رؾـٖـ تهيقثّتخ ّرّفٖؿ فؿص تهؾيلّ ،يؾثهضد تٗسثؿ تهقوحٖد هورعثٖل ّتهرِؿج

تهظؿٖحٕ ،حيث فٕ ؾهم يً ؼالل تهرقؾٖؿ تهرعّٖوٕ ّتهيالؾتذ تٗيٌدٌّ .ؽؽّ إهٓ رّفٖؿ تهيقثؽؽخ تهفٌٖد تهيلؽيد يً تهضٌؽّق
هؽؽى تهلؽؿتذ تهيؤققٖد فٕ حوؽتً تألقّتق تهضثؽؽخ ّتهحوؽتً تهٌثيٖد.
جدول أعمبل امتهمية ودور مجموعة امبهك امدومي
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ٌؤنؽ تألُيٖد تهعّٖٖد هيّتضود تهضِّؽ هرعلٖق تألُؽتف تإلٌيثةٖد هألهفٖد يؼ تكرؿتج يّؽؽُث تهٌِثةٌّٕ ،ؿعج

حثهرلؿٖؿ تهضثؽؿ ؽً هضٌد تهشؼضٖثذ ؿفٖؾد تهيقرّْ عّل ضؽّل أؽيثل تهرٌيٖد هفرؿخ يث حؾؽ ؽثى ّ ،3115حرلؿٖؿ تأليًٖ
تهؾثى حؾٌّتً "عٖثخ نؿٖيد هوضيٖؼ"ٌّ .عٖع ؽويث حثهرؿنٖـ ؽوٓ ؽؽخ يّظّؽثذ يٌِث تهلظثء ؽوٓ تهفلؿ تهيؽكؼّ ،تهرٌيٖد
تهيقرؽتيدّ ،تكرضثؽتذ تهرعّل يً أضل رّفٖؿ فؿص تهؾيل ّرعلٖق تهٌيّ تهشثيلّ ،إكثيد يؤققثذ هورٌيٖد ررقى حثهفؾثهٖد

ّتالٌفرثط ّتهيقثءهدٌّ .ؽؽّ يضيّؽد تهحٌم تهؽّهٕ هرنسٖف ضِّؽُث فٕ قحٖل رعلٖق تألُؽتف تإلٌيثةٖد هألهفٖد ّتهيقثُيد فٕ
ضؽّل أؽيثل تهرٌيٖد هفرؿخ يث حؾؽ  3115تقرٌثؽت إهٓ ٌعثق تؼرضثضِث ّيّتعً كّرِث تهٌقحٖد.
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ٌّؤيً حأُيٖد تهرؿنٖـ ؽوٓ تهٌيّ تهشثيل ّتهيٌشب هفؿص تهؾيل نأقثف هوعؽ يً تهفلؿ حضفد يقريؿخّ .هرعلٖق

ُؾٍ تهغثٖدٌ ،ؤٖؽ تالقرؿترٖضٖد تهشثيود هؽْ يضيّؽد تهحٌم تهؽّهٕ ّأُؽتفِث تهيؾٌٖد حثهيقثُيد فٕ تهلظثء ؽوٓ تهفلؿ تهيؽكؼ

ّتهؾيل ؽوٓ رعلٖق تهؿؼثء تهؾٔ ٖؾى تهضيٖؼ ؽوٓ ٌعّ كثحل هالقريؿتؿٌّ .ؿعج حثهرأنٖؽ ؽوٓ ؽؽى تهؾيالء فٕ رلؽٖى عوّل
إٌيثةٖد عقج تهعثضد ،يؽؽّيد حثهريّٖل ّتهيؾؿفد ّؼؽيثذ تالضريثؽثذ تهؿقيٖدٌّ .رعوؼ إهٓ ّظؼ ؼعد رٌفٖؾ رفضٖوٖد
رؿتؽٕ ّضِثذ ٌغؿ تهؾيالء ّرٌّؽِىّ ،تالقريؿتؿٖد تهيثهٖدّ ،أُيٖد رعّٖؿ تهيّتؿؽ تهحشؿٖد فٕ تهحٌم تهؽّهٕ ّكؽؿرَ

تهلٖثؽٖد.

امتمويل اإلهمبئي
-12

ٌؤنؽ تألُيٖد تألقثقٖد هرّفٖؿ تهريّٖل تهنثفٕ ؽوٓ أقثف كثحل هالقريؿتؿ هرعلٖق تهرعوؾثذ تإلٌيثةٖد ؽوٓ تهيقرّْ

تهؾثهيٕ ٌّؤٖؽ رؾـٖـ عثكد تإلكؿتط فٕ يضيّؽد تهحٌم تهؽّهٌّٕ .شؽؽ ؽوٓ تألُيٖد تهؼثضد هرؾحةد نى نحٖؿ يً يّتؿؽ
ريّٖل تهحٌٓ تهرعرٖد هروحٖد تهعوج فٕ تهحوؽتً تهٌثيٖدٌّ .شضؼ ترؼثؾ يحثؽؿخ يضيّؽد تهحٌم تهؽّهٕ هرقِٖل إؽؽتؽ تهيشؿّػ
تهّتعؽ تهيّضِد هويشؿّؽثذ تإلكوٖيٖد تهظؼيد فٕ إفؿٖلٖث ٌّؽؽّ يضيّؽد تهحٌم تهؽّهٕ إهٓ ـٖثؽخ تالقرفثؽخ يً تهيّتؿؽ
3

تهؼثضد فٕ ؽؽى تقرسيثؿتذ تهحٌٓ تهرعرٖد تهرعّٖوٖدٌّ .رعوؼ إهٓ إضؿتء يـٖؽ يً تهيٌثكشثذ عّل تٗهٖثذ تإلظثفٖد هريّٖل
يشؿّؽثذ تهحٌٖد تهرعرٖد ؽوٓ تهيؽْ تهعّٖلّ ،يٌِث تهيحثؽؿخ تهيلرؿعد يً يضيّؽد تهحٌم تهؽّهٕ ّ"حٌم تهرٌيٖد تهضؽٖؽ"
تهيلرؿط يً حوؽتً يضيّؽد "حؿٖنف".
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ٌّشؾؿ حثالؿرٖثط إـتء إٌشثء "رقِٖل تالكرضثؽتذ تهِشد ّتهيرظؿؿخ يً تهضؿتؽثذ" ) (CAFEFفٕ إعثؿ "تهّنثهد

تهؽّهٖد هظيثً تالقرسيثؿ" (ٌّ )MIGAؤٖؽ تهِؽف تهيؿضّ يً ُؾت تهرقِٖل ّتهيريسل فٕ تهرأيًٖ ؽوٓ تهيشؿّؽثذ
تالقرسيثؿٖد فٕ ُؾٍ تهحوؽتً هرؾحةد تهيّتؿؽ يً تهلعثػ تهؼثص ّتهرشضٖؼ ؽوٓ رّفٖؿ فؿص تهؾيل ؽثهٖد تهضّؽخ.
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ٌّؽؽّ إهٓ إؽثؽخ ريّٖل يّتؿؽ "تهيؤققد تهؽّهٖد هورٌيٖد" ؽوٓ أقثف كّٔ ّفٕ تهّكذ تهيٌثقج ّعقج

تالعرٖثضثذ تهيثقد هوحوؽتً تهفلٖؿخ ّتهيؾؿظد هويؼثعؿ ،حيث فِٖث تهشؾّج تهرٕ رؾثٌٕ يً تألّظثػ تهِشد ّتهيرأسؿخ

حثهضؿتؽثذٌّ .ؿعج حثهرؿنٖـ ؽوٓ تألسؿ تهرعّٖوٕ ّؽوٓ تالقرفثؽخ يً يّتؿؽ "تهيؤققد تهؽّهٖد هورٌيٖد" ،حيث فٕ ؾهم يً
ؼالل إظثفد ؽٌضؿ تهلؿّط ،يؼ رؾـٖـ ٌرثةص تهيؤققد ّفؾثهٖد رنوفرِث ّنفثءرِث.
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ٌّعٖع ؽويث حثٗسثؿ تهيؾثنقد هرغٖؿ تهيٌثغ ّتهرؽُّؿ تهحٖةٕ ،ال قٖيث حثهٌقحد هوحوؽتً تهفلٖؿخ ّتهِشد ّتهيؾؿظد

هويؼثعؿٌّ ،ؽؿم تهعثضد إهٓ يّتضِد تهرعؽٖثذ تهؾثهيٖد تهيشرؿندّ .فٕ ُؾت تهقٖثقٌ ،ؤٖؽ إضؿتء يـٖؽ يً تإلضالعثذ

ّتهرؾـٖـتذ هـٖثؽخ فؾثهٖد "ضٌؽّق تهحٖةد تهؾثهيٕ" )ٌّ (GEFؽؽّ إهٓ حؾل ضِؽ عيّط إلريثى تهؾيوٖد تهقثؽقد إلؽثؽخ ريّٖل
"ضٌؽّق تهحٖةد تهؾثهيٕ" ) (GEF6هظيثً رّفٖؿ تهيّتؿؽ تهنثفٖد هِؾت تهضٌؽّق هولٖثى حثهيِثى تهيٌّعد حَ.
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ٌّؽؽّ تهيؤريؿ تهّـتؿٔ تهرثقؼ هيٌغيد تهرضثؿخ تهؾثهيٖد فٕ حثهٕ إلعٖثء ضؽّل أؽيثل ضّهد يفثّظثذ تهؽّعد

تإلٌيثةٖدّ ،رعلٖق ٌرٖضد يرّتـٌد ٌّثضعد ،حيث فٕ ؾهم يث ٖرؾوق حلظثٖث تهيٌرضثذ تهـؿتؽٖد تهلثةيد يٌؾ فرؿخ عّٖودٌّ .ؽؽّ
نؾهم هرعلٖق رلؽى يويّف فٕ تهيفثّظثذ تهيؾٌٖد حرؾـٖـ عؿٖد تٌرلثل تهؾيثهد.

مسبئل أخرى
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ٌشضؼ تهضٌؽّق ّتهحٌم تهؽّهٕ ؽوٓ إحؽتء يؿٌّد فٕ رضيٖى حؿتيضِيث ّرعؽٖؽ شؿعٖرِث حثهٌقحد هحوؽتً تهرعّل

تهؾؿحٖدٌ ،غؿت هولّٖؽ تهقٖثقٖد ّتالضريثؽٖد تهرٕ رّتضَ ضٌثػ تهقٖثقثذٌّ ،ؽؽّ إهٓ رّفٖؿ يّتؿؽ إظثفٖد هحوؽتً تهضّتؿ تهرٕ
ررؾؿط هٌـّط تهالضةًٖ تهقّؿًٖٖ إهِٖثّ .يً تهيِى رعلٖق رنثفؤ تهفؿص هضيٖؼ تهحوؽتً فٕ يٌعلد تهشؿق تألّقع ّشيثل
إفؿٖلٖث هالقرفثؽخ يً تهيٌرضثذ تهيثهٖد ّتهؼؽيثذ تالقرشثؿٖد تهرٕ رلؽيِث تهيؤققرثً تهؽّهٖرثً ؽًّ أٔ تؽرحثؿتذ قٖثقٖد.
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ٌّؤنؽ يضؽؽت أُيٖد رٌّػ تهيّتؿؽ تهحشؿٖد ؽوٓ نثفد تهيقرّٖثذ هرؾـٖـ يشؿّؽٖد ّفؾثهٖد تهيؤققثذ تهيثهٖد تهؽّهٖد

ٌّؽؽّ إهٓ يّتضود تهضِّؽ هـٖثؽخ رّغٖف تهيّتعًٌٖ يً تهيٌثعق تألكل ريسٖال ّؽؽى رؽؿضِى ّرَؿَكِِّٖى تهّغٖفٕ.
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ٌّرّضَ حثهشنؿ إهٓ تهينقٖم ؽوٓ ؿةثقرِث هويضيّؽد ٌّؿعج حيضؿ حّضفِث تهؿةٖف تهلثؽىٌّ .ؿعج أٖظث

حنّهّيحٖث حّضفِث تهٌثةج تهسثٌٕ هوؿةٖفّ .يً تهيرّكؼ ؽلؽ تالضريثػ تهلثؽى هّـؿتء يضيّؽد تألؿحؾد ّتهؾشؿًٖ حرثؿٖػ 11
إحؿٖل  3112فٕ ّتشٌعً تهؾثضيد.
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قبئمة اممشبرلين

1

ؽلؽ ّـؿتء يضيّؽد تألؿحؾد ّتهؾشؿًٖ تهعنّيٖد تهؽّهٖد تهيؾٌٖد حثهشؤًّ تهٌلؽٖد ّتهرٌيٖد تهؽّهٖد تضريثؽِى تهرقؾًٖ فٕ
ّتشٌعً تهؾثضيد حرثؿٖػ  11أنرّحؿ ّ .3112كؽ ؿأف تالضريثػ يؾثهٕ تهقٖؽ فؿٌثٌؽّ أحّؿرٖالٌ ،ثةج ّـٖؿ تهيثهٖد
ّتالةريثً تهؾثى فٕ تهينقٖمّ ،رّهٓ يٌضج تهٌثةج تألّل يً يضؿّ ،رّهٓ يٌضج ٌثةج تهؿةٖف تهسثٌٕ تهقٖؽ يعيؽ
تهضفؽّٔ ،ـٖؿ يثهٖد هحٌثً هحٌثً.
ّكحل ُؾت تالضريثػ تهّـتؿٔ ،ؽُلؽ تالضريثػ تهسثٌٕ حؾؽ تهيةد هيٌؽّحٕ يضيّؽد تألؿحؾد ّتهؾشؿًٖ حرثؿٖػ  9أنرّحؿ ،3112
حؿةثقد تهقٖؽ حّقنّ يثؿرٕ ،يؽٖؿ إؽتؿخ تهشؤًّ تهؽّهٖد فٕ ّـتؿخ تهيثهٖد ّتالةريثً تهؾثى فٕ تهينقٖمّ ،تهقٖؽ أهفٌّقّ
غّٖؿت يؽٖؿ تهشؤًّ تهؽّهٖد فٕ حٌم تهينقٖم تهيؿنـٔ.

اممجموعة اإلفريقية:

نؿٖى ؽضّؽٔ ،تهضـتةؿ؛ ٌٖثهٕ نثحث ،نّذ ؽٖفّتؿ؛ يّرّيحّ يّتٌث ٌٖٖيحّ ،ضيِّؿٖد تهنٌّغّ

تهؽٖيلؿتعٖد؛ ؽحؽ تهشنّؿ شؾالً ،يضؿ؛ قفٖثً أعيؽ ،إسّٖحٖث؛ هّم أّّٖحٕ ،غثحًّ؛ ٌُؿٔ ّيثحث ،غثٌث؛ ٌغّـٔ أّنٌّضّ-
إّٖٖالٌٖ ،ضٖؿٖث؛ حؿتفًٖ غّؿؽتً ،ضٌّج إفؿٖلٖث.

اممجموعة اآلسيوية:

آؿفٌٖؽ يثٖثؿتى ،تهٌِؽ؛ ؽوٕ عٖحٌٖث ،ضيِّؿٖد إٖؿتً تإلقاليٖد؛ آهً حٖفثٌٕ ،هحٌثً؛

ٖثقًٖ أٌّؿ ،حثنقرثً؛ ؿّـتهٖث ؽٔ هًّٖ ،تهفوحًٖ؛ قثؿتز أيٌّّغثيث ،قؿٔ الٌنث؛ يثٖث تهشّٖؿٔ ،تهضيِّؿٖد تهؾؿحٖد
تهقّؿٖد.

مجموعة أمريلب امالتيهيةُ :ؿٌثً هّؿٌٖـٌّٖ ،تألؿضٌرًٖ؛ نثؿهّف نّـٌؽٔ ،تهحؿتـٖل؛ هّٖف فؿٌثٌؽّ يٖضٖث ،نّهّيحٖث؛
ضٌّٕ غؿتيثضّ ،غّترٖيثال؛ حّقنّ يثؿرٕ ،تهينقٖم؛ يثٌّٖل ؿتيّف فؿتٌقٖث ،تهينقٖم؛ ؼّهّٖ فٖالؿؽٔ ،حٖؿّ؛ ضّتال
ؿيحثؿتً ،رؿٌٖٖؽتؽ ّرّحثغّ؛ ؼّـَٖ ؿّضثف ؿتيٖؿٖـ ،فٌـّٖال.

 1الحضور علي طاولة المناقشات.
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اممراقبون :ضثقى تهيٌثؽٕ ،ضٌؽّق تهٌلؽ تهؾؿحٕ؛ ضّٖتٌضٖثّ ضّ ،تهضًٖ؛ إٌٖف حّقرٖوّ ،تهوضٌد تالكرضثؽٖد أليؿٖنث تهالرٌٖٖد
ّيٌعلد تهحعؿ تهنثؿٖحٕ؛ ؿتيًّ تقحٌٖٖل ،إنّتؽّؿ؛ قٖؿغَٖ قرّؿرشثم ،يضيّؽد تهؾشؿًٖ؛ ؽتٌٕ هٖحـٖغؿ ،عّتؿ تهٌيّ؛
ؼّـَٖ قثالـتؿ ،يٌغيد تهؾيل تهؽّهٖد؛ حٖؿتيث قٖؽٖحَٖ ،تهحٌم تإلقاليٕ هورٌيٖد؛ يعيؽ تهرؾيّرٕ ،تهيغؿج؛ يثٌّٖل يٌّرٖـ،
يؿنـ تهضٌّج؛ يعيؽ ؼثً ،ضٌؽّق أّحم هورٌيٖد تهؽّهٖد؛ عضد تاهل غثٌيٕ فؿؽ ،يٌغيد أّحم؛ ّٖقف تهحقثى ،تهييوند
تهؾؿحٖد تهقؾّؽٖد؛ قوعثً حً ٌثضؿ تهقّٖؽٔ ،تإليثؿتذ تهؾؿحٖد تهيرعؽخ؛ ّٖٖفً هٕ ،يؤريؿ تأليى تهيرعؽخ هورضثؿخ ّتهرٌيٖد
(أٌّنرثؽ)؛ شيشثؽ أؼرؿ ،إؽتؿخ تهشؤًّ تالكرضثؽٖد ّ تالضريثؽٖد حثأليى تهيرعؽخ.

ضيوف امشرف :نؿٖقرًٖ الغثؿؽ ،يؽٖؿ ؽثى ضٌؽّق تهٌلؽ تهؽّهٕ؛ ضٖى ٌّٖغ نٖى ،ؿةٖف تهحٌم تهؽّهٕ.
أمبهة مجموعة األربعة وامعشرين :ؽيثؿ حثرثشثؿٖث ،تٌثهٖقث حثال ،قّـتً نّتؽؿّف ،ؿتشٖل ُّهذ ،ؿضٌٖث شٌشً فٌٖغ،
ٌؽـّهٕ يٌؽّغث.
أمبهة مجموعة األربعة وامعشرين ،صهدوق امهقد امدومي :ؿّـتهٌٖؽ يّتذّٖ ،هٖث رّٖؽّؿّ ،فٖؿٌّٖنث ـتفثنث ،ؽتهٖال حٌؽّؿّ.
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