
  العشرين مجموعة قادة إلى مفتوحة رسالة
 االلففسساادد أأمموواالل ممنن االلددووللااررااتت ممللييااررااتت ببتتددففقق  االلععااللمميي االلمماالليي االلننظظاامم ييسسممحح ععننددمماا

 ععننددمماا .مماا خخططأأ ههننااكك أأنن إإذذنن ففللااببدد االلععااللمم؛ أأننححااء ششتتىى ففيي ررققااببةة٬، ددوونن االلممسسررووققةة٬، ووااللأأمموواالل
 ففللااببدد ععاامم٬، ككلل ددووللاارر مملليياارر ٥٠۰ ممنن أأففررييققيياا تتججررييدد ففيي االلممااللييةة االسرّريیة ققووااععدد تتسسااععدد
 ححددووددههاا٬، خخااررجج تتتتسسلللل ددههممببللاا ثثررووااتت االلععااللمم ههذذاا ففققررااء ييررىى ععننددمماا .مماا خخططأأ ههننااكك أأنن إإذذنن

 .مماا ششييء ععمملل ممنن إإذذنن ففللااببدد
 تتششرريينن/ننووففممببرر ففيي تتتتننااققششوونن ععننددمماا :االلععششرريينن ممججممووععةة ققااددةة يياا إإللييككمم٬، ررسسااللتتنناا ههذذهه
 االلتتيي للللثثغغررااتت تتتتصصددوواا أأنن ففععللييككمم االلععااللمميي٬، االلمماالليي االلننظظاامم ووققووةة صصححةة ححوولل االلثثااننيي
 تتسسممحح االلتتيي ووااللثثغغررااتت االلععققاابب٬، ممنن إإففللااتتهه ممعع ببااللااسستتممرراارر للللففسساادد تتسسممحح ززااللتت مماا
 ٪٢۲ ببننسسببةة االلججممااععيي االلننمموو ههددفف للتتححققييقق سسععييككمم ففيي .االلممششررووععةة غغييرر االلأأمموواالل ببححررككةة

 أأنن للااببدد االلننمموو أأنن تتتتذذككرروواا أأنن ففععللييككمم االلققوومميي٬، االلننااتتجج للإإججمماالليي االلققاائئمم االلممععددلل ممنن أأككثثرر
 أأنن ببررييسسبباانن ققممةة ففيي ععللييككمم .أأحددااً  يیخلفّف ووأأللاا مستددااما٬ً، ييككوونن ووأأنن للللككلل شامالً  ييككوونن

 .االلققرراارر صصننااععةة ععممللييةة ممنن ققللبباالل ففيي االلننااسس تتضضععوواا
 غغييرر االلممااللييةة االلتتددففققااتت ففييههاا تتججدد االلععااللمميي االلمماالليي االلننظظاامم ففيي َمووااططنن ههننااكك ططااللمماا

 ييععااننيي ففسسووفف االلأأمموواالل٬، تتللكك إإخخففااء ففيي ييسسااععددوونن أأششخخااصص ووههننااكك آآمنا٬ً، مالذذااً  االلممششررووععةة
 االلععااللمم٬، ااققتتصصااددااتت أأككببرر ققااددةة يياا إإننككمم٬، .ببااللممللاايييينن االلععااللمم٬، أأننححااء ششتتىى ففيي االلممززييدد

 .للللممووااططننيينن االلععااللمميي االلمماالليي االلننظظاامم خخددممةة ببااتتججااهه تتددففععوواا أأنن ععللييككمم
 ييتتمم مماا ناددررااً  .ععاامم ككلل االلننااممييةة االلددوولل ممنن ييتتسسرربب ددووللاارر تتررييللييوونن ععنن ييققلل للاا مماا ههننااكك
 ممنن ييججددوواا هھھُھمم ووللاا ههذذهه٬، "ددووللاارر االلتتررييللييوونن ففضضييححةة" ععنن االلممسسؤؤوولليينن االلججننااةة ااككتتششاافف

 غغييرر االلأأمموواالل للااككتتششاافف االلععااللممييةة االلممععددللااتت أأنن االلممتتححددةة االلأأمممم تتققددرر .للههمم ييتتصصددىى
 سسببلل ههننااكك للككنن .االلمماائئةة ففيي االلووااححدد ععنن تتززييدد للاا االلققااننوونن إإننففااذذ ههييئئااتت ققببلل ممنن االلممششررووععةة

 .ججرراائئممههمم ممككتتسسببااتت إإخخففااء االلممججررمميينن ععللىى تصّعبب أأنن ييممككننههاا للللككلل ووووااضضححةة ببسسييططةة
 .االلممضضمماارر ههذذاا ععللىى ووااللممههممةة االلثثققييللةة االلأأععمماالل ببببععضض ببااللففععلل ققممتتمم ووللققدد

 أأممرر االلششررككااتت ممااللككيي ممسسأأللةة ععللىى االلضضووء تتسسللييطط أأنن االلععششرريينن ممججممووععةة أأععللننتت للققدد
 االسرّريیة٬، للححففظظ االلممججاالل تتففسسحح ووأأممااككنن ممججههووللةة٬، ششررككااتت االلآآنن تتووججدد إإذذ .ببااللأأووللووييةة ييتتممتتعع
 ققببلل ممنن االلممسستتخخددممةة االلسسببلل أأببررزز ممنن ووههيي للللششررككااتت٬، ووممللتتببسسةة ممببههممةة ممللككييةة ووههييااككلل
 ععللىى ببييجج .ههووييااتتههمم ووإإخخففااء أأممووااللههمم ننققلل ففيي االلضضرراائئبب ممنن ووااللممتتههررببيينن االلففااسسدديينن
 ييممللككوونن االلذذيينن االلححققييققيييينن االلأأششخخااصص ههووييااتت ووننششرر ججممعع االلععششرريينن ممججممووععةة ححككووممااتت
 تعّقبب تتييسسييرر أأججلل ممنن ععللييههاا٬، ووييسسييططرروونن االلققااننووننييةة االلككييااننااتت ممنن ووغغييررههاا االلششررككااتت
 االلععششرريينن ممججممووععةة ققااددةة ببصصففتتككمم إإننككمم .االلممششررووععةة غغييرر أأوو االلففااسسددةة االلأأمموواالل ممننششأأ

 ففيي ببذذللكك تتععههددتتههمم إإذذاا االلففااسسدديينن٬، ققننععةةأأ إإسسققااطط ععللىى ججررييئئةة خخططووةة ااتتخخااذذ ععللىى للققااددرروونن
 .ببررييسسبباانن

 ححييثث" االلأأررببااحح ععللىى االلضضرراائئبب ففررضض ضضررووررةة ععللىى االلععششرريينن ممججممووععةة ااتتففققتت للققدد
 االلددوولل سسييمماا للاا – االلددوولل أأنن للضضمماانن "االلققييممةة تتتتووللدد ووححييثث ااققتتصصااددييةة أأننششططةة تتووججدد
 ششففااففييةة تتززييدد أأنن االلممههمم ممنن .ششععووببههاا ووممسستتححققااتت ممووااررددههاا ثثررووااتت تتففققدد للاا – االلننااممييةة
 ححوولل ممععللووممااتت تتننششرر أأنن ععللييههاا .ععممللييااتتههاا ييخخصص ففييمماا االلججننسسييااتت ممتتععددددةة ااتتااللششرركك
 االلتتيي ووااللضضرراائئبب االلضضررييببييةة ووممسسؤؤووللييااتتههاا ففييههاا٬، االلععاامملليينن ووأأععدداادد ووأأررببااححههاا ععوواائئددههاا

 للللممووااططننيينن االلممععللووممااتت ههذذهه إإتتااححةة ممنن للااببدد .ببههاا تتععمملل االلتتيي االلددوولل ممنن ددووللةة ككلل ففيي تتددففععههاا
 االلتتددققييقق ععللييههمم االلأأسسههلل ممنن ححووللييصصبب ممججتتممععااتتههمم ففيي االلششررككااتت أأثثرر للييععررففوواا

 .تتخختتففيي أأنن يُیمكنن ووأأيينن االلننققوودد ُترربح أأيينن ممنن للممععررففةة ووااللممررااققببةة
 االلججررييممةة ُتخفي ددخخاانن ككسسححااببةة ييخخددمم االلععااللمميي االلمماالليي االلننظظاامم ففيي االلووضضووحح ووغغيياابب االلإإببههاامم إإنن
 ععممللييةة ووتتصصععييبب االلضضووء للتتسسللييطط ففررصصةة االلععششرريينن ممججممووععةة أأمماامم للككنن وورراائئههاا٬، ووااللففسساادد



 ووااللففسساادد االلممننظظمم االلااججرراامم تتححتت ممنن االلأأسسااسسييوونن االلضضححاايياا :ىىننننسس للاا ووححتتىى .االلااخختتببااء
 أأههمم االلننااسس للييككنن .االلععااللمم ففيي االلأأففققرر االلممووااططننوونن ههمم تتففااددييههاا أأوو االلضضرراائئبب ممنن ووااللتتههرربب

 .االلققااددمم االلأأسسببووعع ببررييسسبباانن ففيي ققررااررااتتككمم إإتتخخااذذ ففيي للككمم إإععتتبباارر
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