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 إهى اهيتبشر األخٌتً االشخثيبر خدفق خشخٌؼ تغرط اهدّهً اهتٌم يخيّؽج فً تبؽختبرُب ؽظًّا 8811 ؽبى فً( MIGA) االشخثيبر هظيبً اهدّهٌج اهّنبهج إٌشبء خى

 اهيخبعر ظد اهخأيًٌ إخبحج خالل يً ّخظعوؼ اهّنبهج تِذٍ اهرشبهج. هوشنبً األحّال اهيؾٌشٌج ّخحشًٌ ّاهحد يً اهفلر االكخضبدي اهٌيّ هيشبٌدث اهضبؽدث االكخضبداح
 ّاهحرّة اهخبرج إهى األيّال خحٌّل ؽوى ّاهلٌّد تبهؾلّد ّاإلخالل اهيونٌج ٌزػ يخبعر اهظيبً ُذا ٌّغعً اهيلرظج، ّاهخِبح هويشخثيرًٌ( اهظيبٌبح) اهشٌبشٌج

  .ّؽدى احخراى االهخزايبح اهشٌبدٌج اهيبهٌج، األُوٌج ّاالظعراتبح
 

 البنك الدوليالوكالة الدولية لضمان االستثمار التابعة لمجموعة 

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 
www.miga.org 

 
 

 :بالوكالة الدولية لضمان االستثمار صتاا لال

 مالوري ساليسون

 msaleson@worldbank.org: بريد الكتورني

 0844-473-202-1: هاتف

 

 :ريبيكا بوست

 rpost@worldbank.org  :بريد الكتروني

 1964-473-202-1: هاتف

 

 كارا سانتوس بيانيسي

 csantospianesi@worldbank.org: بريد الكتروني
 458:2097-202-1 :هاتف

 

www.miga.org 

 

  

 
 هوٌشر اهفّري

 
 االستثهبر لتشجيع العبهتالهيئت و هيجببيو لتشجيع التعبوو  هذكرة تفبهن

 
اهخبتؾج  (يٌخب)أؽوٌح اهّنبهج اهدّهٌج هظيبً االشخثيبر  – 3122أيمول، /سبتهبر 15ران اهلل،  -الضفت الغربيت

فً  ؽتر اهحدّدشخخؾبٌّبً هخؾزٌز االشخثيبراح ب يأٌِ االشخثيبر هخشخٌؼ اهؾبيج اهٌِئجهيخيّؽج اهتٌم اهدّهً ّ
ّكؾخب ؽوى يذنرث خفبُى خوزى اهعرفًٌ تزٌبدث اهخؾبًّ فظال ؽً زٌبدث أٌِيب كد اهظفج اهغرتٌج ّكعبػ غزث، ّ

 ؽلد خخظيً فؾبهٌبحاهيخبعر اهشٌبشٌج، يً خالل ظد  خأيًٌاه تشأً أدّاح خخفٌف اهيخبعر، يثلاهؾبى اهّؽً 
 .ّترايح خدرٌتٌج ٌّدّاحيؤخيراح يشخرنج 

 

ٌحً يوخزيًّ تيشبؽدث اهشرنبح : "كبهح اهشٌدث اٌزّيً نّتبٌبشً ٌبئة اهرئٌس اهخٌفٌذي هوّنبهجخؾوٌلًب ؽوى ذهم، ّ
ّفى  ...وظفج اهغرتٌج ّكعبػ غزثه كدرخِب ؽوى اهيشبُيج فً اهٌيّ االكخضبدي  ؾزٌزخه خيٌؼ يٌبعق اهؾبهى يً

 خبذتجاهظفج اهغرتٌج ّكعبػ غزث تشنل يوح هوخٌيٌج اهشوٌيج، فئٌٌب ٌدرم أً اهيٌعلج هٌشح اهّكح اهذي خحخبج فٌَ 
 هخشخٌؼ اهؾبيج اهٌِئجّ ثيبراالشختبهٌشتج هوؾدٌد يً اهيشخثيرًٌ، ٌّأيل فً أً ٌشبؽد خؾبًّ اهّنبهج اهدّهٌج هظيبً 

 ".اهخغوة ؽوى اهؾلتبح اهيرختعج تدخّل ُذٍ اهشّق فًضؾتج اهيشخثيرًٌ اهتٌئبح اهفً  يٌخزاخِب ّشخل االشخثيبر
 



 

 
  

   
     

 

 

يؼ اهيشخثيرًٌ اهيحوًٌٌ ّاألخبٌة  هوؾيل  اهيٌعلج فً اهؾبى اهيبظً ييثال يحوٌب فًكد ؽٌٌح اهّنبهج  نبٌحّ
اهّنبهج حبهٌب  خٌغرّ. فً اهظفج اهغرتٌج ّكعبػ غزث تيشبرٌؾِىهيشبؽدخِى فً إدارث اهيخبعر اهشٌبشٌج اهيرختعج 

 .يثل كعبػ اهعبكج، اهشٌبحج ّاهزراؽج يخخوفجفً دؽى ؽدد يً اهيشبرٌؼ فً كعبؽبح 
 

تِذا اهخؾبًّ، ّأشبر إهى اهخِّد  االشخثيبر هخشخٌؼ هؾبيجااهيدٌر اهؾبى هوٌِئج خؾفر ُدٌة رحة  يً خبٌتَ،
 ألدّاحّا اٍهٌبحاهيشخيرث اهخً ختذهِب اهشوعج اهفوشعٌٌٌج هخحشًٌ يٌبخ االشخثيبر فً فوشعًٌ يً خالل خيٌؼ 

أّد أً أؽرة ؽً ايخٌبًٌ هويخخيؼ اهدّهً ّاهيٌغيبح اهدّهٌج ؽوى دؽى اهشؾة اهفوشعًٌٌ، " :ّكبل .اهيخبحج
إًٌٌ ؽوى ثلج تأً اهخؾبًّ تًٌ اهّنبهج اهدّهٌج هظيبً . ّخبضج هيخيّؽج اهتٌم اهدّهً ؽوى دؽيِب اهيشخير

هوخرٌّح هفوشعًٌ نأرط اهيشخخديج  ّاألشبهٌة خشخٌؼ االشخثيبر شٌؾزز اٍهٌبحاهؾبيج هٌِئج اهّ االشخثيبر
 ".هوفرص

 

خّفر ظيبٌبح هويشخثيرًٌ األؽظبء فٌِب ظد اهيخبعر اهشٌبشٌج  االشخثيبرٌذنر أً اهّنبهج اهدّهٌج هظيبً  
األشِى اهؾبدٌج  االشخثيبراح فً ّخشيل ُذٍ اهظيبٌبح .فً اهدّل اهٌبيٌج األؽظبء فً اهّنبهج اهيؤُوج هالشخثيبراح

 ،ّخّرٌق األضّل ّؽلّد اإلدارث، ،ّكرّط اهيشبُيًٌ ّغٌر اهيشبُيًٌ، ّتؾط ظيبٌبح كرّط اهيشبُيًٌ
 .ّاهخرخٌص ّااليخٌبز اهخديبحاهخأخٌر ّ ّاخفبكٌبح، اهيبهٌج األشّاق فً اهشٌداح ّإضداراح

 
 ٌخٌح اهذياهخبتؼ هوّنبهج،  ثاهضغٌر احاالشخفبدث يً ترٌبيح االشخثيبرهويشخثيرًٌ ضغبر ّيخّشعً اهحخى ٌّينً 

  .يخفظج تأكشبع ّيتشعج إخراءاح هوؾيالء

  
 


