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هوٌضر اهفّرٔ
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بيبو المجىت الدوليت لمشؤوو الىلديت والهبليت في اججهبعهب السببع والعشريو
ترئبشج يـبهٕ اهشٖد ذبريبً ضبٌيّغبراخٌبى،

ٌبئة رئٖس ّزراء شٌغبفّرث ّّزٖر اهيبهٖج
ٌسضح اإلسراءاح اهيخخذث ؿوٓ يشخّْ اهشٖبشبح فٕ اهلغبء ؿوٓ أُى اهيخبػر كظٖرث األسلّ .تٌٖيب تدأح خؼِر ؿاليبح
خـبف غٖر يخّازً ،ؼوح يـدالح اهٌيّ ّاشخضداد اهّؼبئف أكل ييب ٌٖتغٕ .فٌِبم يخبػر سدٖدث تدأح خؼِر تٌٖيب ال خزال

ٌُبم ؿدث يخبػر كدٖيج كبئيجّٖ .خـًَّٖ أً ٌخضرم تظّرث ضبشيج هخـزٖز اهخـبفٕ اهلبتل هالشخيرار ّاشخـبدث ظالتج

االكخظبد اهـبهيّٕ .ال ٖزال إظالش اهلػبؽ اهيبهٕ ّيـبهسج أّسَ اهخول فَٖ يً األّهّٖبحّٖ .خـًَّٖ ؿوٓ االكخظبداح
اهيخلديج أً خّازً تًٖ خـزٖز اهػوة اهيضوٕ ّخٌفٖذ اإلظالضبح هيـبهسج أّسَ اهغـف اهِٖنوٖج اهخٕ خثذر شوتب ؿوٓ اهٌيّ،

يؾ خٌفٖذ خػػ يبهٖج خخشى تبهيظداكٖجٌّٖ .تغٕ أً ختدأ اكخظبداح األشّاق اهظبؿدث ّاالكخظبداح اهٌبيٖج اهخٕ خضِد يـدالح
ٌيّ يرخفـج ٌشتٖب فٕ إؿبدث تٌبء ضٖز اهضرنج ؿوٓ يشخّْ اهشٖبشبح ،أيب االكخظبداح اهخٕ خـرغح هخلوة اهخدفلبح
اهرأشيبهٖج فٖخـًٖ ؿوِٖب خسٌة ينبيً اهغـف اهيبهٌّٕ .رضة تبهخّسِٖبح اهخٕ ّردح فٕ "سدّل أؿيبل اهشٖبشبح اهـبهيٕ"

هويدٖر اهـبى.

االكجصبداث الهجلدهتٖ :خضنل فٕ اهّالٖبح اهيخضدث ضبهٖب خـبف ػفٖف ّيػرد تلٖبدث اهلػبؽ اهخبط ،تٌٖيب نذفح اهٖبتبً

يثخرا يً سِّدُب هينبفضج االٌنيبصّ .هى ٖخضلق اهٌيّ ضخٓ اًٗ فٕ يٌػلج اهّٖرّ ننل .هنً اشخيرار اهخلدى فٕ خضشًٖ
اهيّارد اهـبيج ُّ يػوة غرّرٔ فٕ يـؼى االكخظبداح اهيخلديج .فٖخـًٖ ؿوٓ ُذٍ االكخظبداح يراؿبث ؿدى يشبٖرث
شٖبشبح اهيبهٖج اهـبيج الخسبُبح اهدّرث االكخظبدٖج ،إذا شيضح ؼرّف اهتودّ ،اهخرنٖز ؿوٓ األرظدث اهِٖنوٖجّ ،اهشيبش

ألدّاح اهغتػ اهيبهٕ اهخولبئٕ تبهـيل دًّ كّٖد هدؿى اهٌيّّ .ال ٖزال يً اهغرّرٔ ّغؾ خػػ يّذّكج هغتػ أّغبؽ
اهيبهٖج اهـبيج ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػّ ،خبظج فٕ اهّالٖبح اهيخضدث ّاهٖبتبًّ .تٌٖيب ٖخـًٖ اختبؽ شٖبشج ٌلدٖج خٖشٖرٖج هويشبؿدث
فٕ خـزٖز اهٌيّ إال أٌَ ٖخـًٖ اكخراٌِب تخػػ يّذّكج يخّشػج األسل هغتػ أّغبؽ اهيبهٖج اهـبيجّ ،إضراز خلدى أنتر فٕ
إظالضبح اهلػبؽ اهيبهٕ ّاإلظالضبح اهِٖنوٖجّ .شّف ٖشبؿد ُذا األير أٖغب ؿوٓ اضخّاء أٔ خأذٖر يضخيل هوخٖشٖر اهٌلدٔ
ؿوٓ اهخدفلبح اهرأشيبهٖج ّأشـبر اهظرفّٖ .خـًَّٖ خّخٕ اهضرط فٕ إدارث اشخراخٖسٖج اهخرّر يً اهخّشؾ اهٌلدٔ ّيراؿبث
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اهّغّش فٕ إتالغِبّ .فٕ يٌػلج اهّٖرٌُّ ،بم أُيٖج تبهغج إلضراز يزٖد يً اهخلدى فٕ يـبهسج خول اهيٖزاٌٖبح اهـيّيٖج
هدْ اهتٌّم ّاهضد يً اهخضخح اهيبهّٕٖ .خـًٖ يّاظوج اإلظالضبح اهِٖنوٖج اهرايٖج إهٓ رفؾ اإلٌخبسٖج ّزٖبدث خّؼٖف
اهـيبهجّ .ذيج غرّرث إلضراز خلدى يويّس فٕ اهـٌبظر األشبشٖج إلكبيج اخضبد يظرفٕ فـّبل ّاخضبد يبهٕ أكّْ ،هزٖبدث
ظالتج االخضبد اهٌلدٔ.

بمداو األسواق الصبعدة والبمداو الىبهيت :يؾ تدء خزاٖد اهٌضبػٌٖ ،تغٕ إؿبدث يـبٖرث اهشٖبشبح تغٖج إؿبدث تٌبء اهِّايص
اهّكبئٖج ّاهّكبٖج يً يّاػً اهخػر اهيبهّٕ .فٕ ضبهج اهخـبيل يؾ اهيخبػر االكخظبدٖج اهنوٖج أّ اهخٕ خِدد االشخلرار اهيبهٕ

ّاهٌبسيج ؿً اهخدفلبح اهرأشيبهٖج اهنتٖرث ّاهيخلوتجٖ ،ينً اخخبذ خداتٖر اضخرازٖج هدؿى خظضٖص اهشٖبشبح االكخظبدٖج اهنوٖج،
ّؿٌد االكخغبء ،اخخبذ خداتٖر إلدارث اهخدفلبح اهرأشيبهٖج .غٖر أٌَ ال ٌٖتغٕ هيذل ُذٍ اهخداتٖر أً خنًّ تدٖال ؿً خظضٖص

أّغبؽ االكخظبد اهنوٕ اهذٔ خلخغَٖ اهؼرّفٌّ .الضؼ زٖبدث اهدؿى اهيلدى يً اهظٌدّق هتوداً اهخضّل اهـرتٕ ٌّرضة
تبهدؿى اهيلدى يً يظبدر ذٌبئٖج ضخٓ اًّٗ .ال ٖزال ٌُبم اهيزٖد ييب ٌٖتغٕ أً ٖلّى تَ اهظٌدّق ّاهتوداً األؿغبء ؿوٓ
اهٌػبق األّشؾ هدؿى اهتوداً اهخٕ خغػوؾ تإظالضبح ؿشٖرثٌّ .رضة أٖغب تزٖبدث يضبرنج اهظٌدّق فٕ سِّد اهدّل
اهظغٖرث هنٕ خٌـنس اضخٖبسبخِب تظّرث أّغص فٕ خظيٖى اهترايز ّاهيشبؿدث اهفٌٖج.
البمداو هىخفضت الدخلٖ :خٖص اشخيرار اهٌيّ اهلّٔ فٕ اهـدٖد يً اهتوداً يٌخفغج اهدخل يسبال هخـزٖز يظداح اهشٖبشج

اهّاكٖج إهٓ سبٌة يـبهسج االضخٖبسبح اهيوضج فٕ يسبل اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهيسبل االسخيبؿٕ ،تيب فٕ ذهم اهدؿى اهيّسَ هوفلراء

يً خالل إظالش ٌؼبى اهدؿىٌّ .الضؼ اهخغٖٖراح األخٖرث فٕ خشِٖالح اهظٌدّق هوتوداً يٌخفغج اهدخل ّخيدٖد اهـيل يثكخب
تشـر اهفبئدث اهظفرٌّٔ .ضد اهتوداً األؿغبء ؿوٓ إخبضج اهخيّٖل اهالزى هغيبً االشخيرارٖج اهذاخٖج هلدرث اهظٌدّق ؿوٓ
اإلكراع اهيٖشرّ ،فلب هلرار ؿبى  0200تضأً خّزٖؾ األرتبش االشخذٌبئٖج اهخٕ ضللخِب يتٖـبح اهذُةٌّ .دؿّ اهظٌدّق إهٓ
خّخٕ اهيخبتـج اهّذٖلج هلدرث اهظٌدّق االئخيبٌٕ هوٌيّ ّاهضد يً اهفلر ؿوٓ االشخيرار فٕ خوتٖج اضخٖبسبح اهتوداً يٌخفغج
اهدخلٌّ .خػوؾ أٖغب إهٓ ّغؾ اهظٖغج اهٌِبئٖج هيراسـج شٖبشج ضدّد اهيدٌّٖٖج اهخٕ ٖػتلِب اهظٌدّق فٕ اهترايز اهيدؿيج

تيّاردٍ.
اسجعبدة صالبت االكجصبدٌ :رضة تـيل اهظٌدّق ضّل فرط اهـيل ّاهٌيّ نأشبس هويضّرث تضأً اهشٖبشبح ضشة

اهؼرّف اهلُػرٖجّ ،تبهخـبًّ يؾ يٌؼيبح أخرٌّْ .ؼرا هألُيٖج اهضبشيج إلسراء اإلظالضبح اهخٕ خغؾ اهدًٖ ؿوٓ يشبر
كبتل هالشخيرار ،فإٌٌب ٌدؿّ اهظٌدّق الشخخالط اهدرّس يً خسبرتَ اهشبتلج فٕ اهخـبيل يؾ يشخّٖبح اهيدٌّٖٖج اهيرخفـج.

ّٖخـًٖ خسدٖد االهخزاى تخٌفٖذ اإلظالضبح اهيبهٖجٌّ .ضدد ؿوٓ أُيٖج "اشخراخٖسٖج اهركبتج اهيبهٖج" فٕ اهخلدى فٕ خٌفٖذ سدّل
األؿيبل اهيلرر ،تيب فٕ ذهم خلٖٖى أذر اإلظالضبح اهخٌؼٖيٖج ؿوٓ يشخّْ اهـبهىٌّٖ .تغٕ نذهم إضراز يزٖد يً اهخلدى فٕ

شد ذغراح اهتٖبٌبحّ .ال خزال االخخالالح اهـبهيٖج خّاظل خراسـِب ،هنً ٌُبم اهيزٖد ييب ٌٖتغٕ ؿيوَ هوضد يً اهيظبدر
اهِٖنوٖج هِذٍ االخخالالحّ .هدؿى إؿبدث اهخّازًٖ ،خـًَّٖ ؿوٓ اهتوداً اهخٕ خشسل ؿسزا أً خّاظل زٖبدث اهيدخراح اهلّيٖج
تٌٖيب ٖخـًَّٖ ؿوٓ االكخظبداح اهخٕ خشسل فّائع أً خـزز يظبدر اهٌيّ اهيضوّٕ .هغيبً اشخيرار اهخظضٖصٖ ،خـًَّٖ إسراء

اإلظالضبح اهيبهٖج اهـبيج ّاهِٖنوٖج ،خدؿيِب زٖبدث يرٌّج أشـبر اهظرف ،ؿٌد االكخغبءٌّ .ثند اهخزايٌب تباليخٌبؽ ؿً
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اهخخفٖع اهخٌبفشٕ ألشـبر اهـيالح ّأٔ ضنل يً أضنبل اهضيبئٖج فٕ اهخسبرث ّاالشخذيبرّ .خيذل ينبفضج اهخِرة اهغرٖتٕ
ؿبيال ضّٖٖب هخـزٖز اهيبهٖج اهـبيج فٕ سيٖؾ توداٌٌب األؿغبءّ .فٕ ُذا اهضأًٌ ،ضً ؿبزيًّ ؿوٓ خضسٖؾ اهضفبفٖج فٕ اهيسبل
اهغرٖتٕ ّيسبل ينبفضج غشل األيّال ّخيّٖل اإلرُبة.
ركببت الصىدوقٖ :خـًٖ خضلٖق اهيشبّاث ّخّخٕ اهفـبهٖج فٕ خػتٖق إػبر اهركبتج اهيـزّز هخضشًٖ اٌديبر اٗراء يخـددث
األػراف فٕ اهركبتج اهذٌبئٖج ّخضوٖل اهظٌدّق هويخبػر ّاهخداؿٖبحٌّ .رضة تبخخبذ "كرار اهركبتج اهيّضدث"ّ ،تٌخبئز سِّد

اهظٌدّق تضأً اهخدفلبح اهرأشيبهٖجّ ،اهخلرٖر اهخسرٖتٕ تضأً اهلػبؽ اهخبرسّٕ ،خلرٖر اهخداؿٖبحٌّ .خػوؾ إهٓ اهيراسـج
اهيلتوج هشٖبشج اهظٌدّق تضأً اهضفبفٖجٌّ .دؿّ إهٓ إسراء يزٖد يً اهخضوٖل ألذر اهشٖبشج اهٌلدٖج غٖر اهخلوٖدٖج ؿوٓ اهخدفلبح
اهرأشيبهٖج ّأشـبر األظّل ّاهشوؾ األّهٖجّ ،دّر اهخدفلبح اهرأشيبهٖج فٕ خضرٖم أشـبر اهظرفّ ،اهشّٖهج اهـبهيٖج.
إصالحبث الحوكهتٌ :ضد األؿغبء اهذٔ هى ٖشخنيوّا تـد اهخػّاح اهالزيج هويظبدكج ؿوٓ إظالضبح ؿبى  0202أً
ٖتبدرّا تبشخنيبهِب دًّ خأخٖرّ .ال ٌزال ؿوٓ اهخزايٌب تبشخنيبل إظالش ُٖنل ضظط اهـغّٖج ّاهضّنيج فٕ اهظٌدّق،
ٌؼرا ألُيٖخَ فٕ غيبً يظداكٖج اهظٌدّق ّضرؿٖخَ ّفـبهٖخَّ .شّف ٌديز اهـيل اهيخـوق تّغؾ ظٖغج سدٖدث هوضظط
تبهـيل اهيـٌٕ تبهيراسـج اهـبيج اهخبيشج ؿضرث هوضظطٌّٖ .تغٕ أً خخشى اهظٖغج اهسدٖدث هوضظط تبهتشبػج ّاهضفبفٖج،
ّأً خخشق يؾ يب خثدَٖ اهضظط يً أدّار يخـددثّ ،أً خضلق ٌخبئز خضؼٓ تلتّل ؿبى يً األؿغبءّٖ ،نًّ خٌفٖذُب يينٌب
يً اهيٌؼّر اإلضظبئٖج اشخٌبدا إهٓ تٖبٌبح ضدٖذج ّؿبهٖج اهسّدث ّيخّافرث ؿوٓ ٌػبق ّاشؾٌّ .ضد اهيسوس اهخٌفٖذٔ ؿوٓ
اهيّافلج ؿوٓ ظٖغج اهضظط اهسدٖدث فٕ شٖبق اهيراسـج اهـبيج اهخبيشج ؿضرث هوضظطّ .يً اهيخّكؾ أً خثدٔ أٔ إؿبدث
يّاءيج تًٖ ضظط األؿغبء إهٓ زٖبداح فٕ أٌظتج االكخظبداح اهدٌٖبيٖنٖج تيب ٖخّافق يؾ يرانزُب اهٌشتٖج فٕ االكخظبد
اهـبهيّٕ ،يً ذى ؿوٓ األرسص فٕ ٌظٖة توداً األشّاق اهظبؿدث ّاهتوداً اهٌبيٖج ننلّ .شّف خُخُخذ اإلسراءاح اهخٕ خنفل
ضيبٖج ظّح ّيشخّْ خيذٖل أفلر اهتوداً األؿغبءٌّ .ثند يً سدٖد اهخزايٌب تبشخنيبل اهيراسـج اهخبيشج ؿضرث تضوّل
ٌٖبٖر .0202
ٌّرضة تيب خوط إهَٖ اهخلٖٖى اهخبرسٕ اهذبٌٕ ألداء "ينخة اهخلٖٖى اهيشخلل" ٌّخػوؾ إهٓ خٌفٖذ اهخّظٖبح اهّاردث فَٖ.

االججهبع اللبدن لمجىت الدوليت لمشؤوو الىلديت والهبليت :شّف ُٖـلد اسخيبؿٌب اهلبدى فٕ ّاضٌػً اهـبظيج فٕ ّٖيٕ 00ّ00

أنخّتر .0202
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المجىت الدوليت لمشؤوو الىلديت والهبليت
الحضور
 02إترٖل 0202
رئيس المجىت
ذبريبً ضبٌيّغبراخٌبى
هدير عبن صىدوق الىلد الدولي
نرٖشخًٖ الغبرد
األعضبء أو الهىبوبوو
إتراُٖى اهـشبفّ ،زٖر اهيبهٖج ،اهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖج
شوػبً اهشّٖدٔ ،يضبفؼ يظرف اإليبراح اهيرنزٔ ،دّهج اإليبراح اهـرتٖج اهيخضدث
(يٌبّتب ؿً ؿتٖد ضيٖد اهػبٖرّ ،زٖر اهدّهج هوضثًّ اهيبهٖج ،دّهج اإليبراح اهـرتٖج اهيخضدث)
خبرّ آشٌّ ،بئة رئٖس اهّزراء ّّزٖر اهيبهٖج ،اهٖبتبً
آٌدرٖص تّرّٔ ،زٖر اهيبهٖج ،اهشّٖد
تبالٌٖبتبً ضٖدايتبراىّ ،زٖر اهيبهٖج ،اهٌِد
هّٖس دٔ غٌّٖدّسّ ،زٖر االكخظبد ّاهيٌبفشج ،إشتبٌٖب
يبرٖب فٖنخرّ ،زٖرث اهيبهٖج ،اهٌيشب
سٖيس يبٖنل فالُٖرخّٕ ،زٖر اهيبهٖج ،نٌدا
نًّ خٌٖسّ ،زٖر اهيبهٖج ،توسٖنب
ترافًٖ غّرداًّ ،زٖر اهيبهٖج ،سٌّة إفرٖلٖب
فٖخّرّٖ غرٖووّٕ ،زٖر االكخظبد ّاهيبهٖج ،إٖػبهٖب
أٍّ-شّٖم ًٌُّٖ ،بئة رئٖس اهّزراء ّّزٖر االشخراخٖسٖج ّاهيبهٖج ،نّرٖب
يضيد هلظبظٕ ،يضبفؼ تٌم اهسزائر اهيرنزٔ
سبنّة هّّٖ ،زٖر اهخزاٌج ،اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج

5
ُرٌبً هّرٌٖزٌّّٖ ،زٖر االكخظبد ّاهيبهٖج اهـبيج ،األرسٌخًٖ
غّٖدّ يبٌخٖغبّ ،زٖر اهيبهٖج ،اهترازٖل
تٖٖر يّشنّفٖخضّٕ ،زٖر االكخظبد ّاهيبهٖج ،فرٌشب
سّرر أّزتّرًّ ،زٖر اهخزاٌج ،اهييونج اهيخضدث
هّم أّّٖتّٕ ،زٖر االكخظبد ّاهـيل ّاهخٌيٖج اهلبتوج هالشخيرار ،غبتًّ
زٖخٕ أخخر ؿزٖز ،يضبفؼ اهتٌم اهيرنزٔ اهيبهٖزٔ
(يٌبّتب ؿً يضيد ٌسٖة ؿتد اهرزاقّ ،زٖر اهيبهٖج ،يبهٖزٖب)
فّهفغبٌغ ضّٖتوَّ ،زٖر اهيبهٖج االخضبدٖج ،أهيبٌٖب
أٌخًّ شٖوّاٌّفّ ،زٖر اهيبهٖج ،االخضبد اهرّشٕ
إٖفوًٖ فٖديٖر ضوّيتفّ ،زٖرث اهيبهٖج ،شّٖشرا
خضّ ضٖبّ خضّاً ،يضبفؼ اهتٌم اهيرنزٔ اهظٌٖٕ
الهراكبوو
يبرٖم تٖونب ،رئٖس هسٌج اهخٌيٖج اهيضخرنج
يبرم نبرٌٕ ،رئٖس يسوس االشخلرار اهيبهٕ
ُبٖيب نبرّاٌب ،يدٖر ؿبى تٌم اهخشّٖبح اهدّهٖج
ُٖوًٖ نالرم ،يدٖرث ترٌبيز األيى اهيخضدث اإلٌيبئٕ
يبرّٖ دراغٕ ،رئٖس اهتٌم اهيرنزٔ األّرّتٕ
ؿتد اهلل شبهى اهتدرٔ ،أيًٖ ؿبى يٌؼيج اهتوداً اهيظدرث هوٌفػ (أّتم)
إٌٖسٖل غّرٖٖب ،أيًٖ ؿبى يٌؼيج اهخـبًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖداً االكخظبدٔ
سٖى ٌّٖغ نٖى ،رئٖس يسيّؿج اهتٌم اهدّهٕ
تبشنبل اليٕ ،يدٖر ؿبى يٌؼيج اهخسبرث اهـبهيٖج
ّٖٖفً هٕ ،رئٖس فرؽ يبهٖبح اهدًّٖ ّاهخٌيٖج ،كشى اهـّهيج ّاشخراخٖسٖبح اهخٌيٖج ،يثخير األيى اهيخضدث هوخسبرث ّاهخٌيٖج
(أٌّنخبد)
أّهٕ رًٌٖ ،بئة اهرئٖس ،اهيفّغٖج األّرّتٖج
غبٔ راٖدر ،يدٖر ؿبى يٌؼيج اهـيل اهدّهٖج

