
 
 

 ممججمموعة األرببعة والعششرييیین الححكوممييییة الدولييییة
 الممعننييییة ببالششؤون الننقدييییة والتتننممييییة الدولييییة

 
 
 ببييییان

 ٢٠١٤إببرييییلل  ١٠
 

الننقدييییة والتتننممييییة الدولييییة عقدننا اججتتمماعننا ننححن وزراء ممججمموعة األرببعة والعششرييیین الححكوممييییة الدولييییة الممعننييییة ببالششؤون  -١
ببرئئاسسة ممعالي الدكتتور أششرف العرببي وزييییر التتخخطييییط والتتعاون  ٢٠١٤إببرييییلل  ١٠والتتسسعييیین في واششننطن العاصصممة ببتتارييییخ  ححاديال

ببييییننمما تتولى ممننصصب السسييیید آالن ببييییفانني الممدييییر العام لوزارة الممالييییة اللببنناننييییة؛ الدولي في ممصصر؛ وتتولى ممننصصب الننائئب األولل للرئئييییس 
 .كولوممببييییاممالييییة  ممدييییر عام إدارة السسييییاسسات االقتتصصادييییة الكلييییة في وزارة ٬،ممييییججييییا فرننانندو لوييییسالننائئب الثثانني السسييیید 

 

 االقتتصصاد العالممي واننعكاسساتته على الببلدان النناممييییة

 

ن الننممو ال ييییزالل فاتترا وممعرضضا ننششعر ببالتتفاؤلل إزاء اكتتسساب التتعافي قوة أكببر في االقتتصصادات الممتتقدممة٬، لكننننا ننالححظ أ -٢
ال تتزالل تتتتممتتع ببأسساسسييییات اقتتصصادييییة قوييییة عممومما وأننها سسوف  ببلدان األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییةوننؤكد أن . لممخخاطر كببييییرة

النناججممة ممن اآلثثار التتراكممييییة الممعاكسسة هذه الببلدان وممع ذلك٬، فقد تتضضررت . تتواصصلل ممسساهممتتها ببالججاننب األكببر ممن الننممو العالممي
ممن  كثثييییر تتممكنهذه الببييییئئة الممححفوفة ببالتتححدييییات٬، فقد ممن رغم ببالو . ممؤخخرا عن الببييییئئة الخخارججييییة الصصعببة واضضطراببات األسسواق الممالييییة

ممن الممححافظة على زخخم الننممو الممرتتفع ببدعم ممن السسييییاسسات السسلييییممة الببلدان ممننخخفضضة الدخخلل٬، ال سسييییمما في إفرييییقييییا ججننوب الصصححراء٬، 
ثثرة ببالصصراعات ببالقلق إزاء التتححدييییات التتي تتواججه الدولل النناممييییة الصصغييییرةوننششعر . ببوججه عام لل تت٬، الوالببلدان الهششة الممتتأ ي ال ييییزا

 .  ببعضضها ييییعانني ممن ارتتفاع ممسستتوييییات الدييیین وممعرضضا لممخخاطر الصصدممات في ظلل اححتتمماالت الننممو الممححدودة

 

رأسسممالييییة المُمربْبكة وتتقلب أسسعار الصصرف ننتتييییججة اححتتمماالت التتأثثييییر العكسسي للتتدفقات الوال ننزالل ننششعر ببالقلق الششدييیید إزاء  -٣
وننححث صصنناع السسييییاسسات٬، وخخاصصة في الببلدان . السسييییاسسة الننقدييییة في عدد قلييییلل ممن أهم االقتتصصادات الممتتقدممةفي الممفاججئئة  غييییراتالتت

لسسييییاسسة السسلببييییة لعييییات تتداالاننتتششار ممن  للححدتتصصدر عممالت االححتتييییاطي٬، على اتتبباع اإلججراءات الممننسسقة ممتتعددة األطراف  التتي
وفي ننفس الوقت٬، ييییتتعييیین على االقتتصصادات الممتتقدممة أن تتكثثف . التتواصصلل الفعاللالححرص على ممن خخاللل ببمما في ذلك  الننقدييییة٬،

التتننسسييییق  أن صصنندوق الننقد الدولي ييییممكن أن ييییقوم ببدور في تتسسهييییللننرى و  .ججهودها لتتننششييییط الطلب العالممي وتتييییسسييییر إعادة التتوازن



 ٢  
 

 
الفرص  أهممييییة إتتاححةوننؤكد أييییضضا . تتججاوز التتححدييییات الممححييییطة ببهاببهدف والتتآزر ببييیین السسييییاسسات على ممسستتوى ممتتعدد األطراف 

وننششعر . مما تتوفره الممؤسسسسات الممالييییة الدولييییةالكافييییة لألسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییة للننفاذ إلى ششببكات األممان الممالي٬، ببمما فييییها 
ت الفرييییدة التتي تتواججه ببلدان التتححولل العرببي التتي لم تتححصصلل ببعد على الدعم الكامملل ممن الممججتتممع الدولي٬، ببالقلق الببالغ إزاء التتححدييییا

ونندعو الممؤسسسسات الممالييییة الدولييییة لتتوخخي الممروننة في التتعامملل ممع هذه الببلدان٬، في ظلل مما تتواججهه ممن تتححدييییات على الممسستتوييییييیین 
 ةتتو افتتمم راثثآل ضر عتتتتالتتي  ٬،ناننببل اممييییسس ال ٬،د إضضافييییة لببلدان الججوارونندعو إلى تتوفييییر مموار . االقتتصصادي-السسييییاسسي واالججتتمماعي

 .الالججئئييیین السسورييییييیین دفقتت نمم

 

إييییججاببييییة ننظرا لزييییادة تتقييییييیید األوضضاع وننالححظ أن اآلفاق االقتتصصادييییة لألسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییة سستتكون أقلل  -٤
السسييییاسسييییة٬، وتتبباطؤ الننممو الفعلي واننخخفاض الننممو الممممكن في االقتتصصادات الممتتقدممة ممقارننة -التتوتترات الججغرافييییة في ظللالممالييییة٬، و 

وٕازاء هذه الخخلفييییة٬، ننتتعهد ببتتعزييییز . زييییادة اعتتدالل الننممو في التتججارة وتتراججع قوة أسسعار السسلع األولييییةممع ألزممة٬، لسساببقة لاببالفتترة 
ببعييیید ببلداننننا ممسسار الننممو القوي  اننتتهاجوللتتأكد ممن . ببييیین ببلدانننناالممتتاححة فرص التتججارة واالسستتثثممار  سستتغالللممصصادر الننممو الممححلييییة وا

وننتتعهد أييییضضا بباتتخخاذ ممججمموعة كببييییرة ممن اإلججراءات . رفع ممسستتوى اإلننتتاججييییة وتتسسرييییع وتتييییرة التتححوالت الهييییكلييییةعمملل على ٬، سسننالممدى
وسسوف ننركز ببالتتححدييیید على زييییادة فرص العمملل . ييییادة اإلدمماج االججتتمماعيللححد ممن الفقر وعدم الممسساواة٬، وز على الممدى الممتتوسسط 

 .العممالة ححركة وتتييییسسييییروتتححسسييییننها بباالسستتثثممار في الممهارات والتتعلييییم 

 

 وٕاصصالححه الدولي الننقد صصنندوق دور
 

لم  ٢٠١٠والممتتفق علييییها في عام  الصصنندوق في والححوكممة الححصصص ننظام إصصالححاتننششعر ببخخييییببة أمملل ببالغة ألن  -٥
 وتتعزييییز الصصنندوق ممصصداقييییة تتأكييییدوييییممثثلل هذا األممر عقببة كببييییرة أممام . تتدخخلل ببعد ححييییز التتننفييییذ ببسسببب عدم ممصصادقة أكببر الممسساهممييیین

تتزاممات الممسستتقببلييییةقدر ممن ييییعييییق كمما  فعالييییتته وزييییادة ششرعييییتته ححن على ونن. تته على تتننفييییذ الممزييیید ممن اإلصصالححات الالزممة والوفاء بباالل
 ححصصص ممن الممسستتممدة الكافييییة المموارده ل تتتتوفرييییقييیین تتام ببأن الصصنندوق ييییججب أن ييییظلل ممؤسسسسة قائئممة على ححصصص العضضوييییة و 

ولتتححقييییق هذا الهدف٬، ننرى أننه ييییننببغي اسستتعراض كلل  .لالسستتممرار قاببلل أسساس على العالممي الننظام في الممؤثثر ببدوره للقييییام العضضوييییة
أن الهدف األسساسسي ؤممن ببنن مما زلنناو . الببدائئلل الممتتاححة لممواصصلة إصصالححات ننظام األصصوات والتتممثثييییلل والححوكممة في الصصنندوق

 أصصوات تتعزييییزفي االقتتصصاد العالممي و إلصصالح ننظام الححصصص والححوكممة ال ببد أن ييییتتممثثلل في التتعببييییر عن التتححوالت األسساسسييییة 
 الممننخخفض الدخخلل ذات الصصغييییرةالببلدان و  الفقييییرة الببلدان فييییها ببمما النناممييییة٬، والببلدان الصصاعدة األسسواق ببلدان تتممثثييییلل وممسستتوى

 للصصنندوق٬، التتننفييییذي الممججلس في الصصححراء ججننوب إلفرييییقييییا ثثالث ممقعد ببإضضافة طوييییلة فتترة ممننذ القائئممة دعوتتننا وننججدد. والممتتوسسط
٬، كمما نندعو النناممييییة والببلدان الصصاعدة األسسواق ممججمموعة في أخخرى لببلدان الممخخصصصصة الممقاعد بححسسا على ذلك ييییكون أال على
 .ججممييییع الببدائئلل الممتتاححة الننظر فيإلى 



 ٣  
 

 
 

وننححث الصصنندوق على اسستتكممالل . وننششعر ببالقلق إزاء تتأخخر اسستتكممالل ممراججعة سسييییاسسة الصصنندوق ححولل ححدود الدييیین -٦
ببححييییث ييییرتتكز على التتقييییييییممات الححالييییة لممدى لححدود الدييیین في ششتتى الببلدان٬،  ججييیید اإلعدادو الممراججعة٬، ببغييییة وضضع إطار مموححد 
وننظرا الححتتييییاججات التتمموييییلل الكببييییرة والححييییوييییة في الببلدان ممننخخفضضة الدخخلل٬، وخخاصصة لممششروعات  .اسستتممرارييییة القدرة على تتححمملل الدييییون

وننتتاببع عن كثثب أييییضضا إججراءات . السستتخخدامتتششغييییلي ييییتتسسم ببالممروننة وببسساطة االببننييییة التتححتتييییة٬، فإننننا ننؤكد أهممييییة اعتتمماد إطار 
ببالننسسببة لكلل  واألرججننتتييیین وننرى أهممييییتتها الننظاممييییة واننعكاسساتتها الممححتتمملة العممييییقة NMLالتتقاضضي في الممححاكم األممرييییكييییة ببييیین ممؤسسسسة 

لإلقراض أي قرار ييییححفز السسلوك االننششقاقي الججائئر ممن ججاننب دائئننييیین ممننفردييیین أن ييییضضعف الهييییكلل األسساسسي وممن ششأن  .الببلدان
وننظرا لمما تتححقق ممن تتقدم ممححدود ننححو إننششاء آلييییة ششامملة إلعادة التتفاوض على الدييییون . السسييییادي وتتسسوييییة الدييییون السسييییادييییة

   .السسييییادييییة٬، فقد ييییصصببح على األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییة أن تتأخخذ زممام القييییادة لتتييییسسييییر الححوار في هذا الخخصصوص

 

 ادور ممججمموعة الببننك الدولي وٕاصصالححه

 
وننؤييیید ببقوة ججدولل . وننننظر ببعييیین االعتتببار إلى ممببادرات وٕاصصالححات التتغييییييییر الرئئييییسسييییة الججارييییة في ممججمموعة الببننك الدولي -٧

لطاببع الممخختتلف على ا ييییضضفي قييییممة٬، ببمما "ممججمموعة واححدة للببننك الدولي"ات ببوصصفها ممؤسسسسالأعممالل التتغييییييییر وٕاعادة تتننظييییم وضضع 
وممع تتقدم سسييییر عمملييییة اإلصصالح٬، فإننننا ننؤكد أهممييییة . فعالل وممححدد التتوقييییت لتتننفييییذ هذا التتححوللاتتبباع ممننهج إلى ونندعو . لكلل ممؤسسسسة

تترتتكز ببششدة تتسستترششد و وننححن على ثثقة أن هذه اإلصصالححات . وتتججننب التتغييییرات المُمربْبكة تتننفييییذها االسستتممرارييییة في ببراممج الببننك الججاري
 التتمموييییللخخدممات ببفي ذلك  ممدعوممة الححاججة٬، ححسسب ننممائئييییةإلا ححلوللال تتوفييییربب العممالء دعمالهدف الننهائئي الممتتممثثلل في  على

التتمموييییلييییة ولتتححقييییق هذا الهدف٬، ييییججب أن تتلببي ممججمموعة الببننك الدولي اححتتييییاججات عممالئئها  .الرسسممييییة االججتتمماعات عقدو  والممعرفة
 ننححييییط علمماو . الروتتييیینالوقت الممنناسسب وببأقلل قدر ممن والفننييییة واالسستتششارييییة على ننححو ييییححقق قدرا أكببر ممن ممردودييییة التتكلفة في 

 Country)" الٌقطريإطار الششراكة الُقطرييییة والتتششخخييییص الممننهججي "لممششاركة الُقطرييییة٬، ببمما في ذلك ل ججدييیید تتصصممييییم ننمموذجبب

Partnership Framework and Systematic Country Diagnostic) ،أن ييییكون ممعززا للششعور ببالمملكييییة  ضضرورة وننؤكد٬
ننعرب و . كواححدة ممن أولوييییات ممججمموعة الببننك الدولي للببلدان العممالءالقدرات اإلححصصائئييییة  ببتتعزييییز وفي هذا السسييییاق٬، ننرححب. الُقطرييییة

ممججمموعة  ممششاركةأهممييییة  ججهود ببعض الببلدان األعضضاء وننؤكد ممججددافي ممششاركة ممججمموعة الببننك الدولي  في ججممودالإزاء عن قلقننا 
 .اإلننممائئييییة ودون أي اعتتببارات سسييییاسسييییة وتتقدييییم الدعم لهم على أسساس صصالححييییاتتها ئئهاججممييییع أعضضافي ججهود الببننك الدولي 

 

 للببلدان المماسسة تتلببييییة االححتتييییاججاتلفي الوقت الممنناسسب  "للتتننممييییة الدولييییة الممؤسسسسة" مموارد تتمموييییلل عادةوننششعر بباالممتتننان إل -٨
ممججمموعة الببننك الدولي ممن خخاللل تتححسسييیین ل اإلقراضضييییةالطاقة الججهود الممببذولة لزييییادة بب ننححييییط علمماو . للممخخاطر والممعرضضة الفقييییرة

وننرى أننه سسييییكون ممن الضضروري ممتتاببعة . وتتداببييییر رفع الكفاءة٬، على الننححو الممححدد في ممراججعة اإلننفاقاسستتخخدام الممييییزاننييییة العمموممييییة 



 ٤  
 

 
ه الممقتترححات٬، عنند وييییننببغي تتعدييییلل هذ. تتأثثييییر هذه الممقتترححات لمما قد ييییكون لها ممن عواقب غييییر ممقصصودة٬، ببمما في ذلك على الطلب

وننششعر ببوججوب الننظر في تتطببييییق زييییادة أخخرى في رأس . ألعبباءالممتتكافئ لقتتسسام االو  التتكلفة تتححمملل علىاللزوم٬، لضضممان القدرة 
 والتتعممييییر لإلننششاء الدولي الببننك ييییقدممها التتي القروضالممالل على الممدى الطوييییلل كإججراء لضضممان تتوازن العرض والطلب على 

 .للممؤسسسسة واالسستتممرارييییة الممالييییة

 

 Global Infrastructure)" التتححتتييییة العالممي ييییةتتسسهييییلل الببنن"الممقدم إلننششاء  للممقتترحوننننظر ببعييیین االعتتببار أييییضضا  -٩

Facility) وييییننببغي أن ييییضضممن الممقتترح . على الفججوات والقييییود في تتمموييییلل الببننييییة التتححتتييییة وتتننممييییة الممششروعات للتتغلبممسساهممة ببنناءة ك
الممروننة الكافييییة تتوخخي ممششاركة الببلدان الممتتلقييییة ببالقدر الكافي وعلى ننطاق واسسع٬، وتتوافر المموارد اإلضضافييییة٬، إلى ججاننب الننهائئي 

 .لتتلببييییة ممخختتلف اححتتييییاججات تتمموييییلل الببننييییة التتححتتييییة

 

 ٬، واخختتتتاملححصصص الممسساهممييیین في ممججمموعة الببننك الدولي ٢٠١٠ممواصصلة االلتتزام ببتتننفييییذ إصصالححات عام  ضضرورةوننؤكد  -١٠
 .٬، ححسسب الممتتفق علييییه سساببقا٢٠١٥في مموعد غاييییتته أكتتوببر ححصصص الممسساهممييیین الممراججعة التتالييییة ل

 

وننححييییط علمما بباآلثثار العكسسييییة لتتغييییر الممنناخ والتتدهور الببييییئئي٬، ال سسييییمما في الببلدان الفقييییرة والهششة والممعرضضة للممخخاطر٬،  -١١
إدارة ممخخاطر الكوارث وتتغييییر الممنناخ  إدراجالتتقدم الممححرز في وننرححب بب. الممششتتركة العالممييییة التتححدييییات ممواججهة إلى الححاججة ونندرك

تتقرييییر ونندعو لممواصصلة الججهود لتتننفييییذ التتوصصييییات الواردة في . ضضممن أولوييییات وعمملييییات التتننممييییة في ممججمموعة الببننك الدولي
 هل الكافييییة المموارد تتوفييییر لضضممان) GEF" (العالممي الببييییئئة صصنندوق" تتمموييییللإلعادة  طمموح ججهد ببذلل إلىأييییضضا  ونندعو". سسييییننداي"

 .ببه الممننوطة ببالممهام للقييییام

 

 ممسسائئلل أخخرى

 

 الدولييییة الممالييییة الممؤسسسسات وفعالييییة ممششروعييییة لتتعزييییز الممسستتوييییات كافة على الببششرييییة المموارد تتننوع أهممييییة ممججددا ؤكدنن -١٢
  .ممببادرات التتننوع في المموارد الببششرييییةاألقلل تتممثثييییال٬، اسستتننادا إلى  الممنناطق ممن المموظفييیینننسسببة  لزييییادة الججهد ببذلل ممزييیید ممن إلى ونندعو

 

 .في واششننطن٬، العاصصممة ٢٠١٤أكتتوببر  ٩ببتتارييییخ  والعششرييیین األرببعة ممججمموعة لوزراء القادم االججتتمماع عقد الممتتوقع ممنو   -١٣
 
 



 ٥  
 

 
 ١۱قائئممة الممششاركييیین

في  نييییعسستتلاو  يداححلاعقد وزراء ممججمموعة األرببعة والعششرييیین الححكوممييییة الدولييییة الممعننييییة ببالششؤون الننقدييییة والتتننممييییة الدولييییة اججتتمماعهم 
ببرئئاسسة ممعالي الدكتتور أششرف العرببي وزييییر التتخخطييییط والتتعاون الدولي في ممصصر؛  ٢٠١٤ للييییر ببإ ١٠ببتتارييییخ ٬، ةممصصاعلا نطننششاو 

ببييییننمما تتولى ممننصصب الننائئب الثثانني السسييیید آالن ببييییفانني الممدييییر العام لوزارة الممالييییة اللببنناننييییة؛ وتتولى ممننصصب الننائئب األولل للرئئييییس 
  كولوممببييییاممالييییة  ممدييییر عام إدارة السسييییاسسات االقتتصصادييییة الكلييییة في وزارة ٬،ممييییججييییا فرننانندو لوييییسالسسييیید 

 
٬، ببرئئاسسة ٢٠١٤ للييییر ببإ ٩لممنندوببي ممججمموعة األرببعة والعششرييیین ببتتارييییخ  ةثثالثثو الممئئة وقببلل هذا االججتتمماع الوزاري٬، ُعقد االججتتمماع 

  .يلو دلا كننببلا ةعو ممججمم يف بو اننمملا٬، الممدييییر التتننفييییذي اصصييییو  مييییر كالسسييیید 
 

 الكوننغو ججممهورييییة ٬،وببممييیینن انناو مم وببممو تتو مم٬، كوت دييییفوار؛ ابباك يلاييیینن٬، الججزائئر؛ يببييییط دييییر ف :الممججمموعة اإلفرييییقييییة
 وججننو كو أ٬، غاننا؛ رببكر ييییتت ثييییسس٬، غاببون؛ اببمماغاكأ فو تتسسييییر ك٬، إثثييییوببييییا؛ ركبب سسفييییان أححممد٬، ممصصر؛ نالعشش رو كششلا دببع الدييییممقراطييییة؛

 . رافييیین غوردان٬، ججننوب إفرييییقييییابب٬، ننييییججييییرييییا؛ الييییو ييییإ

 

-ونناو تت وييییسس امم ٬، لببننان؛جر فمم ىدنن٬، ججممهورييییة إييییران اإلسسالممييییة؛ هييییننببييییط يلع٬، الهنند؛ مماييییارامآرفييیینند  :الممججمموعة اآلسسييییوييییة
 .  مماييییا الششوييییري٬، سسورييییاالننكا؛  سسري أمموننوغامما٬، سساراث ؛نييییببلفلا ٬،رو داممأ
  

 يننو جج كولوممببييییا؛ أرببييییلييییز٬، ممارييییاممارييییا الببرازييییلل؛  ٬،كوزنندي كارلوس٬، األرججننتتييیین؛ فو لييییسسييییك للسسكا: ممججمموعة أممرييییكا الالتتييییننييییة
 وتتوبباغو؛ تترييییننييییداد ٬،ياو ه ير ال ببييییرو؛ فييییالردي٬، خخولييییو الممكسسييییك؛ ٬،زغييییر دو ر  التتر و ببا ودنناننر ف غواتتييییمماال؛ ٬،نييییو كو ر امم وججاممار غ

  .فننزوييییال روججاس٬، خخوزييییه
 

 الالتتييییننييییة ألممرييییكا االقتتصصادييییة اللججننة ببوسستتييییلو٬، إييییننس٬، الصصييیین؛ نو سس غننييییبب؛ العرببي الننقد صصنندوق ٬،يدييییممححلا نممححر لا دببع: الممراقببون
 ٬،وببو ييییسسسستتييییفن ؛ الهادئ والممححييییط آلسسييییا واالججتتمماعييییة االقتتصصادييییة الممتتححدة األممم لججننة ٬،رتتخخأ داششمماشش ؛الكارييییببي الببححر وممننطقة

ممننظممة العمملل  ٬،يسسر ييییبب نفييییتتسس ؛يتتييییاه ٬،سييییفدييییر فلأ سو لييییتتييییمم ؛نييییعببسسلاو  ةعببسسلا ةعو ممججمم ٬،يسسر آ وتتر ببلأ سييییو ل ؛نييییر ششعلا ةعو ممججمم
٬، صصنندوق أوببك للتتننممييییة الححرببش سسلييییممان٬، الببننك اإلسسالممي للتتننممييییة؛ كرييییم العييییننوي٬، الممغرب؛  الممغرب؛ التتعمموتتي٬، ممححممدالدولييییة؛ 
سسلطان ببن مماننوييییلل مموننتتييییز٬، ممركز الججننوب؛ ٬، المممملكة العرببييییة السسعودييییة؛ سسلييییممان التتركي ؛كببو أ ةممظننمم ٬،دييییممححلا دببع رممعالدولييییة؛ 

 ردنناألييییكسس؛ )أوننكتتاد(ممؤتتممر األممم الممتتححدة للتتججارة والتتننممييییة  ٬،نو نناغار د وكتتببة؛ نناصصر السسوييییدي٬، اإلممارات العرببييییة الممتتححد
   .الممتتححدة بباألممم االججتتمماعييییة و االقتتصصادييییة الششؤون إدارة تترييییببييییلكوف٬،

                                                             
 .    االحضورر  علي  ططاوولة  االمناقشاتت  ١۱  



 ٦  
 

 
 

 . الببننك الدولي ةعو ممججمم٬، رئئييییس كييییم ييییوننغ ججييییمكرييییسستتييیین الغارد٬، ممدييییر عام صصنندوق الننقد الدولي؛ : ضضييییوف الششرف

 .ممنندوغا نندزولي فييییننغ٬، ششننششن رججييییننا هولت٬، راششييییللاننالييییسسا بباال٬،  ٬،يو أ ولييییر اممعممار بباتتاششارييییا٬، : األرببعة والعششرييیینأمماننة ممججمموعة 
 .ببنندورو دالييییال زافاكا٬، فييییروننييییكاروزالييیینند مموات٬، : مماننة ممججمموعة األرببعة والعششرييیین٬، صصنندوق الننقد الدولي

 

 

 


