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 1.انًمذيح
٣رشص ٛزج جُطوش٣ش ذؼغ جألٗشطس جُٜحٓس ُِرشُٔحٕ جإلكش٣و ٠ك ٢جُلطشز ذٓ ٝ 2012 ٞ٤ُٞ٣ ٖ٤حٝ ،2013 ٞ٣جُط٢
ضر ٖ٤جُطوذّ جُٔكشص ٝجُطكذ٣حش جُط ٢ضٔص ٓٞجؾٜطٜح٣ٝ .غط٘ذ جُطوش٣ش ػِ ٠جُ٘طحتؽ جُشت٤غ٤س ألؾٜضز جُرشُٔحٕ
جالكش٣و ٢ٛٝ ٢جُؿِغس جُؼحٓس ٝجٌُٔطد ٝجُِؿحٕ ٝجألٓحٗس جُؼحٓس ٣ٝغِؾ جُؼٞء ػِ ٠ذؼغ جألٗشطس جُشت٤غ٤س
جُٔ٘لزز خالٍ جُلطشز ه٤ذ جالعطؼشجع ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٞجسد أدٗح.ٙ
 .2تشوذىكىل انثشنًاٌ األفشَمً
ًٔح ً٘ص هذ رًشش ك ٢ضوش٣ش ١جُغحذن ػٖ ػِٔ٤س ضك ٍٞجُرشُٔحٕ جالكش٣و ،٢خؼغ ٓششٝع جُرشٝضًٍٞٞ
جُٔؼذٍ ُؼذز جؾطٔحػحش ٝٝسػ ػَٔ ُِطكون ٖٓ جُظكس جُظحسٓس جُط ٠عِٜطٜح ٓلٞػ٤س جالضكحد جألكش٣و٢
ٝقٌٓٞس جُخرشجء جُوحٗٝ ٖ٤٤ٗٞضٔص جُٔٞجكوس أخ٤شج ،د ٕٝضكلع ٖٓ هرَ ٝصسجء جُؼذٍ ٝجُٔذػ ٖ٤جُؼحُِٓ ٖ٤ذٍٝ
جألػؼحء كٓ ٢حً .2012 ٞ٣زُي ٝجكوص ُؿحٕ جُٔوحٓٝس جُشؼر٤س ك 2012 ٞ٤ُٞ٣ ٢ػِ ٠جُٔششٝع ذذٕٝ
ضكلظحشٓٝ .غ رُي ٝجكن جُٔؿِظ جُط٘ل٤ز ١ػِ ٠جُٔششٝع ٓ ٌُٖٝغ جُطكلع ػِ ٠جُٔحدز ( )1( 8أ) ٝجُٔحدز 8
(ًٝ ،)2الٔٛح ضطؼحٓالٕ ٓغ جُٜٔحّ جُطشش٣ؼ٤س ٝجُشهحذ٤س ُِرشُٔحٕ ،ػِ ٠جُطٞجُ.٢
ك ٢جُذٝسز جُؼحد٣س جُؼشش٘٣ 28 - 27 ٖٓ ٖ٣ح٣ش ػحّ  ،2013أخزش ؾٔؼ٤س جالضكحد ػِٔح ذطٞط٤س جُٔؿِظ
جُط٘ل٤ز ١جُٞجسدز ك ٢هشجسٛح سهْ ) EX.CL/Dec. 707(XXIذشإٔ ضؼذ٣الش جُرشٝضٝ ًٍٞٞهشس إٔ ضٌٕٞ
٘ٛحى ٓشحٝسجش أًػش ضؼٔوح ضؿش ٟػِٓ ٠ششٝع جُرشٝض ،ًٍٞٞكٔ٤ح ٣طؼِن ذٔحدض( 8.1 ٚأ)  8.2 ٝػِٝ ٠ظحتق
جُغِطط ٖ٤جُطشش٣ؼ٤س ٝجُشهحذ٤سُ .زُي هشسش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ئسؾحء جُ٘ظش كٓ ٢ششٝع جُرشٝض ًٍٞٞئُ ٠جُذٝسز
جُؼحد٣س جُٔورِس كٓ ٠ح.2013 ٞ٣
ٓ٘ز رُي جُك ،ٖ٤ششع جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذحُذػٞز ُض٣حسجش ُؼذد ٖٓ جُذ ٍٝجألػؼحء ٝضشحٝس ٓغ سؤعحء جُذٍٝ
ًٝرحس جُٔغإ ٖ٤ُٝجُكٌ ٖ٤٤ٓٞجُز ُْٜ ٖ٣طِس ذشإٔ ٛز ٙجُٔغأُسًٝ .حٗص ٘ٛحى أ٣ؼح ٝسشس ػَٔ ضشحٝس٣س ذٖ٤
ٌٓطد جُرشُٔحٕ جالكش٣وٌٓٝ ٢طد ُؿحٕ جُٔوحٓٝس جُشؼر٤س ًٝزُي ٌٓطد جُٔغطشحس جُوحٗ ٢ٗٞذشإٔ جُٔغأُس ٗلغٜح.
ٝجعط٘حدج ئُٗ ٠طحتؽ ٛز ٙجُٔشحٝسجش ٝذؼذ جُطلحػَ ٓغ ٓلٞػ٤س جالضكحد جألكش٣و ٢ذشإٔ عرَ جُٔؼ ٢هذٓح ،ضْ
جالضلحم ُِطخحؽد ٓغ ذؼغ جُذ ٍٝجألػؼحء ذشإٔ ٓخحٝكٜح كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُغِطحش جُطشش٣ؼ٤س ُِرشُٔحٕ جالكش٣و٢
ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ذٔٞؾد جُٔحدز ( )1( 8أ)  ،)2( 8 ٝكحُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذحُطؼحٓ ٕٝغ ٌٓطد
جُٔغطشحس جُوحٗ٘٣ ٢ٗٞرـ ٠ػِ ٚ٤إٔ ٣وطشـ ضؼذ٣ال آخش ُِٔٞجد جُٔزًٞسزٝ .جػطرشش ٗطحتؽ جُطؼذ٣الش جُٔوطشقس
ُِٔحدز ( )1( 8أ)  )2( 8 ٝذٞجعطس جؾطٔحع خرشجء جُكٌٓٞس جُوحٗ ٖ٤٤ٗٞكٓ 14-06 ٠ح ٞ٣ػحّ ٝ 2014ضوش٣شْٛ
جُز ١جػطرش كٝ ٢هص القن ٖٓ هرَ جالؾطٔحع جُٞصجس ١جألُِ ٍٝؿ٘س جُل٘٤س جُٔطخظظس ػِ ٠جُؼذٍ ٝجُشإٕٝ
جُوحٗ٤ٗٞس كٓ 16 ٝ 15 ٢ح.2014 ٞ٣
كٜٗ ٢ح٣س ٓذجٝالض ْٜذشإٔ ٝظحتق جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س جُٔطٞخحز ُِرشُٔحٕ جالكش٣و ،٢جػطٔذ جالؾطٔحع جُٞصجس١
ٓششٝع جُرشٝض ًٍٞٞجُٔؼذٍ ئػحك٤حٓ ،غ ئ٣الء جٛطٔحّ خحص ُِٔحدز ()1( 8أ)  )2( 8 ٝذظ٤ـط ٚجُٔ٘وكسٝٝ .جكن
جالؾطٔحع ػِ ٠إٔ جُرشُٔحٕ جالكش٣ؤ٣ ٢حسط عِطحش ضشش٣ؼ٤س ٓكذٝدز أ ٝجهطشجـ هٞجٗٞٔٗ ٖ٤رؾ٤س ذشإٔ
جُٔٞجػ٤غ /جُٔؿحالش جُط ٢ضكذدٛح جُؿٔؼ٤سٝ .ذزج ٝجكن جالؾطٔحع ػِ ٠ضؼذ َ٣جُٔحدز  8ػِ ٠جُ٘ك ٞجُطحُ:٢
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انًادج 8
انًهاو وانصالحُاخ
 .1عٞف  ٌٕٞ٣جُرشُٔحٕ جإلكش٣و ٠ؾٜحصج ضشش٣ؼ٤ح ُالضكحد جألكش٣و.٢
كٛ ٢زج جُظذد:
أ) ضكذد جُؿٔؼ٤س جُٔٞجػ٤غ /جُٔؿحالش جُط ٢هذ ٣ششػٜح جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٠أ٣ ٝوطشقٜح ًٔشحس٣غ هٞجٖٗ٤
ٗٔٞرؾ٤س؛
خ) هذ ٣ؼَٔ جُرشُٔحٕ جإلكش٣و ٠ذٔوطشقحش خحطس ذشإٔ جُٔٞجػ٤غ /جُٔؿحالش جُط ٢هذ ضششع أ ٝضوذّ جُطٞط٤س
ذٔشحس٣غ جُوٞجٗ ٖ٤جُ٘ٔٞرؾ٤س ئُ ٠جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُِ٘ظش كٜ٤ح ٝجُٔٞجكوس ػِٜ٤ح ".
٣ .2و ّٞجُرشُٔحٕ جألكش٣و ٢أ٣ؼح ذح٥ض:٠
أ) ضِوٝ ٢دسجعس ضوحس٣ش جألؾٜضز جألخشُ ٟالضكحد جألكش٣و ٢جُط ٢هذ ٣طْ جإلشحسز ئُٜ٤ح ٖٓ هرَ جُٔؿِظ أٝ
جُؿٔؼ٤س ،ذٔح ك ٢رُي جُطذه٤ن ٝؿ٤ش ٖٓ ٙجُطوحس٣ش ٝضوذ ْ٣جُطٞط٤حش ذشأٜٗح؛
خ) جُ٘وحػ ٘ٓٝحهشس جُٔ٤ضجٗ٤س جُخحطس ذٜح ٤ٓٝضجٗ٤س جالضكحد ٝضوذ ْ٣جُطٞط٤حش ذشأٜٗح ئُ ٠جألؾٜضز جُغ٤حع٤س
رجش جُظِس؛
ؼ) ئٗشحء أُ ١ؿ٘س ذشُٔحٗ٤س ٝضكذ٣ذ ٝظ٤لطٜح ٝٝال٣طٜح ٝضٌٜ٘٣ٞح ٓٝذز ػؼ٣ٞطٜح؛
د) ٓ٘حهشس أ٣س ٓغأُس رجش طِس ذحالضكحد جألكش٣وٝ ٢ضوذ ْ٣جُطٞط٤حش ئُ ٠جُٔؿِظ أ ٝجُؿٔؼ٤س جُط ٢ضشجٛح
ٓ٘حعرس؛
ٛـ) ضوذٓ ْ٣وطشقحش ئُ ٠جُٔؿِظ ذشإٔ  ٌَ٤ٛجألٓحٗس جُؼحٓس ُِرشُٔحٕ ٓغ ٓشجػحز جقط٤حؾحضٚ؛
 )ٝؽِد قؼٞس جُٔغإ ٖ٤ُٝك ٢جألؾٜضز جألخشُ ٟالضكحد جألكش٣و ٢ك ٢دٝسجضُ ٚطوذ ْ٣جُٔغحػذز ئُ ٠جُرشُٔحٕ
ك ٢أدجء ٝجؾرحضٚ؛
ص) ضشؿ٤غ ذشجٓؽ ٝأٛذجف جالضكحد جألكش٣و ٢ك ٢جُذ ٍٝجألػؼحء؛
ـ) ضِوٝ ٢دسجعس ٝضوذ ْ٣ج٥سجء ذشإٔ ٓششٝع جُظٌٞى جُوحٗ٤ٗٞس ٝجُٔؼحٛذجش ٝجالضلحهحش جُذ٤ُٝس جألخش ٟجُط٢
هذ ٣طْ جإلشحسز ئُٜ٤ح ٖٓ هرَ جُٔؿِظ أ ٝجُطؿٔغ؛
ؽ) جُط٘غ٤ن ٓغ جُرشُٔحٗحش جُٞؽ٘٤س أ ٝجُ٤ٜثحش جُطذج٤ُٝس جألخشٝ ٟذشُٔحٗحش جُٔؿٔٞػحش جالهطظحد٣س جإلهِ٤ٔ٤س
ذشإٔ ؾٔ٤غ جُٔغحتَ جُٔطؼِوس ذحالضكحد جألكش٣وٝ ٢جُطٌحَٓ جإلهِ ٢ٔ٤ك ٢أكش٣و٤ح؛
 )١ض٘ل٤ز جألٗشطس جألخش ٟجُط ٢ضشجٛح ٓ٘حعرس ُطكو٤ن جألٛذجف جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحدز ٛ ٖٓ 3زج
جُرشٝض.ًٍٞٞ
ٝذؼذ ػشش ع٘ٞجش ٖٓ ئٗشحت ،ٚكاٗ٘ح ٓوط٘ؼ ٕٞذإٔ جُٞهص هذ قحٕ ُِرشُٔحٕ جألكش٣و٤ُ ٢رذأ ك ٢جالًطغحخ
جُطذس٣ؿٝ ٢ػِٓ ٠شجقَ ٖٓ جُٞظحتق جُطشش٣ؼ٤س كٓ ٢ؿحالش ٓكذدز ذشٌَ ٝجػفُ ،طٌٔ ٖٓ ٚ٘٤جُٞكحء ذٞال٣طٚ
ػِ ٠جُ٘ك ٞجٌُحكٝ ،٠ذحُطحُ ٢كإ ػِٔ٤س جُطك ٍٞجُكحُ٤س إلع٘حد جالخطظحص جُطشش٣ؼ ٢ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔطٞخٞٛ ٠
ذٔٞؾد جُٔحدز  ٖٓ 11جُرشٝض ًٍٞٞجُوحتْٝ .ذحُطحُ ،٢كاٗ٘ح ٗشأ ١إٔ جُرشُٔحٕ جإلكش٣و ٠جُٔطك ٍٞذحخطظحطحش
ضشش٣ؼ٤س ُذ ٚ٣دٝس ٓكٞس٣ ٟو ّٞذٝ ٚك ٢جُٞجهغ ٣كطحؼ ُ ٚجعطشجض٤ؿ٤ح ًٔكلض ُطكو٤ن جالٗذٓحؼ جالؾطٔحػ٢
ٝجالهطظحد ١جُوحس ١جُٔشؾ ٞذوذس ًٔح ٓ ٞٛـِق ك ٢ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٝ 2063ذحُطحُ٣ ٢غطكن إٔ ٜ٣د جُوذسز
جُالصٓس ُطط٣ٞش جإلؽحس جُٔإعغٝ ٢جُطشش٣ؼ.٢
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ٖٓ ٗحق٤س أخش٘ٛ ،ٟحى قحؾس ئُ ٠ضك ٍٞجُرشُٔحٕ جالكش٣وُ ٢طٞك٤ش ذ٘٤س قٌْ ٓغ جالضكحد جألكش٣و ٢ذؿٜحصج ُٚ
جُوذسز جٌُحك٤س ُطغ َ٤ٜض٘ل٤ز ٓوشسجش جُؿٔؼ٤سٝ ،عٞف ٣وطغ ٛزج شٞؽح ؽ٣ٞال ٗك ٞضكو٤ن جُشؤ٣س جٌُحٓ٘س ٝسجء
ضأع٤ظ آذحء جضكحدٗح ك ٢ضأع٤ظ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٓٝ ،٢ؼ٘ ٠رُي٣ ،ظرف طٞش شؼٞخ أكش٣و٤ح ك ٢جُٔغحتَ
جُٔطؼِوس ذحُطٌحَٓ جُوحسٝ ١جُط٘ٔ٤س جُٔشطشًس ذ ٖ٤ؾٔ٤غ جألكش٣و.ٖ٤
جعط٘حدج ُِخِل٤س أػال ،ٙكاٗ٘ح ٗ٘حشذ أطكحخ جُٔؼحُ ٢جعطخذجّ ٓغحػ ْٜ٤جُكٔ٤ذز ُذػْ جػطٔحد ٓششٝع
جُرشٝض ًٍٞٞجُٔؼذٍ كٓ ٢ؿِٔ ٖٓ ٚهرَ جُؿٔؼ٤سًٝ ،زُي جُطؼذ َ٣جُز ٟضٔص جُٔٞجكوس ػِ ٚ٤كٝ ٢هص عحذن
ذٞجعطس ٝصسجء جُؼذٍ ٝجُٔذػ ٖ٤جُؼحُٓٝ ٖ٤ؿ٘س جُٔٔػِ ٖ٤جُذجتُِٔ ٖ٤ذ ٍٝجألػؼحء ك ٢جالضكحد جألكش٣و.٢
 .3ذحذَث ذُفُز انهُكم انرُظًٍُ نهثشنًاٌ االفشَمٍ
ًٔٝح رًشش ك ٢ضوش٣شٗح جألخ٤شُ ،وذ ذذأٗح ج ٕ٥ض٘ل٤زج ٝكوح ُوشجس جُٔؿِظ جُط٘ل٤ز،EX.CL/720 (XX1 )١
جُز٘٣ ١ض ك ٢ؾِٔس أٓٞس ػِ ٠إٔ "ؾٔ٤غ ٓٞظل ٢جُرشُٔحٕ جإلكش٣و ٠جُكحُ ٖٓ ٖ٤٤ؾٔ٤غ جُذسؾحش ٣ؿد إٔ

٣ط٘حكغٞج ٓغ ًَ ٖٓ جُٔششك ٖٓ ٖ٤جُذجخَ  ٖٓٝجُخحسؼ ػِ ٠قذ عٞجء ٖٓ جُذ ٍٝجألػؼحء ك ٢جالضكحد
جألكش٣وُِٞ ٢ظحتق جُٔ٘ظٔس ذحُٔ٤ضجٗ٤س ذٌِحَٓ جإلٗظحف ٝجُشلحك٤س ٝجُ٘ضجٛس ".
 ٝضرؼح ُِ ٔ٘حطد رجش جأل٣ُٞٝس ٝجُط ٢ضْ جإلػالٕ ػٜ٘ح ٝكوح ُٜٔ٘ؿ٤حش جُط٘ل٤ز ،أٗٓ ٠ٜغطشحس ششًس د٣ِٞ٣ص
ُالعطشحسجش ٝجُطط٣ٞش جُٔإعغ ٢ضكص ئششجف ٓلٞػ٤س جالضكحد جإلكش٣وٝ ٠جُٔغطشحس جُوحٗ ٢ٗٞجُٔوحذالش ٓغ
جُٔششكُِ ٖ٤غطس ٓ٘حطد جُؼحُ٤سٌُ :حضد جُرشُٔحٕ ٗٝحتد جٌُحضد ُألػٔحٍ جُطشش٣ؼ٤س ٝجُٔإضٔشجش ٗٝحتد
جٌُحضد ُِشإ ٕٝجُٔحُ٤س ٝجإلدجس٣س ٝجُٔٞجسد جُرشش٣س ٝست٤ظ جُِؿحٕ ٝجُركٞظ ٝجُطٞغ٤ن ٝجٌُٔطرس؛ ٝست٤ظ
جُٔحُ٤س ٝجُٔ٤ضجٗ٤س ٝجُٔطشؾْ جُلٞسٝ / ٟجُٔطشؾْ جُطكش٣ش.ٟ
ٝهذ أؾش٣ص ػِٔ٤س جُطٞظ٤ق ٝجالخط٤حس ذطش٣وس شلحكس ذذهس ٝذٔٞػٞػ٤س ٝذطش٣وس ؿ٤ش ضٔ٤٤ض٣س ٤ٜ٘ٓٝس،
ٝأششكص ػِٜ٤ح ذشٌَ ًحَٓ ٓلٞػ٤س جالضكحد جألكش٣وُ ٢ؼٔحٕ جالٓطػحٍ ُِٔرحدب جُطٞؾ٤ٜ٤س ُِطٞظ٤ق ذحالضكحد
جالكش٣و ٢ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔٞط ٠ذ ٖٓ ٚهرَ جُٔؿِظ جُط٘ل٤ز ١ك ٢هشجس ٙػِٜ٘ٓ ٠ؿ٤حش جُط٘ل٤زٝ .جُٔوحذالش ُرو٤س
جُٔششك ٖ٤ػِ ٠هحتٔس جُٔششكُ٘ٔ ٖ٤حطد جأل٣ُٞٝس جألخش( ٟجُٔغط٣ٞحش  ٖٓ )GSBٝ GSA- P3غٔحٕ
ٝأسذؼ٘ٓ )48( ٖ٤ظرح شحؿشج جُطٝ ٢ػؼص ئػالٗحضٜح قحُ٤ح.
ٓٝشز أخش ،ٟكإ جُرشُٔحٕ جالكش٣و٣ ٢شؿد ك ٢جعطخذجّ ٛز ٙجُلشطس ُ٤شٌش ُؿ٘س جُٔٔػِ ٖ٤جُذجتٔٝ ٖ٤جُٔؿِظ
جُط٘ل٤ز ١ػِ ٠جُٔٞجكوس ػِ ٌَ٤ٛ ٠ض٘ظُِ ٢ٔ٤رشُٔحٕ جألكش٣وٝ ٢ضٞك٤ش جُطٔ َ٣ٞجُالصّ ُِط٘ل٤ز.
 .4انذوساخ انؼادَح نهثشنًاٌ االفشَمٍ
ٝكوح ُِٔحدز  ٖٓ (1) 28هٞجػذ ئؾشجءجش جُرشُٔحٕ جالكش٣وً ٢حٗص ٘ٛحى دٝسضحٕ ػحد٣طحٕ خالٍ جُلطشز ضكص
جُٔشجؾؼس ،جُػحُػس ك ٢أًطٞذش ٝ 2013جُشجذؼس كٓ ٠حسط  2014ػِ ٠جُطٞجُُ٘ٔ .٠حهشس ٝجػطٔحد جُوؼح٣ح جُط٠
ضطؼِن ذحُرشُٔحٕ  ٝجُٔغحتَ جُٜحٓس جألخش ٟجُط ٢ضإغش ػِٓ ٠ظِكس جُٔٞجؽ٘ ٖ٤جألكش٣وٝ .ٖ٤٤هذ قؼش أًػش ٖٓ
٘ٓ 250ذٝذح ٖٓ جُرشُٔحٗحش جألكش٣و٤س ،ذٔح ك ٢رُي سؤعحء جُرشُٔحٗحش جُٞؽ٘٤س ٝجإلهِ٤ٔ٤س ًٝطرس جُرشُٔحٗحش
ٝجُٔٞظل ٖ٤جُرشُٔحٗ ٖ٤٤ك ٠جُٔ٘حطد جُؼِ٤ح ٔٓٝػِ ٢جُكٌٓٞحش ٝجُٔؿطٔغ جُٔذٗٝٝ ٢كٞد ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس
ٝجُذٝسجش.
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ٝهذ ضٔص ٓ٘حهشحش ك ٠جُؿِغس جُؼحٓس ٝجػطٔذش هشجسجش ٝضٞط٤حش ذشإٔ جُوؼح٣ح جُٔطؼِوس ذٞال٣س جُرشُٔحٕ
ٝجُٔغحتَ جُٜحٓس جألخش ٟجُط ٢ضإغش ػِٓ ٠ظِكس جُٔٞجؽ٘ ٖ٤جألكش٣و.ٖ٤٤
 1.4ػوذش جُذٝسز جُؼحد٣س جُػحُػس ُِرشُٔحٕ جُػحُع ٖٓ جُكحدٝ ٟجُؼشش ٖ٣ئُ ٠جُٞجقذ ٝجُػالغ ٖٓ ٖ٤أًطٞذش
ٞٗ ،2013هشص ٝجػطٔذش كٜ٤ح جالهطشجقحش ٝجُطٞط٤حش ٝجُوشجسجش جُطحُ٤س :
 ضٞط٤حش ذشإٔ جُٔٞهق ك ٢ؾٜٔٞس٣س أكش٣و٤ح جُٞعط٠ ضٞط٤حش ذشإٔ جُٔٞهق ك ٢ؾٜٔٞس٣س ٓحُ٢ ضٞط٤حش ذشإٔ جُٞػغ ك ٢ؿ٤٘٤ح ضٞط٤س ذشإٔ جُٞػغ ك٤٘٤ً ٢ح ضٞط٤حش ذشإٔ جُكحُس ك ٢ؾٜٔٞس٣س جٌُٗٞـ ٞجُذٔ٣وشجؽ٤س ضٞط٤حش ذشإٔ جُٞػغ ك ٢جُظٓٞحٍ ضٞط٤حش ذشإٔ ضـ٤ش جُٔ٘حل ٝجُلوش ٝجُطحهس ضٞط٤حش ذشإٔ جُٜؿشز ؿ٤ش جُششػ٤س هشجس ذحإلشحدز ذحُشت٤ظ جُشجقَ ٓؼحُ ٠جُذًطٞسٞٓ /ع ٠ئدس٣ظ جٗذ٠ِ٣ هشجس ذشإٔ جُٔرحدب جألعحع٤س ٝأ٣ُٞٝحش جُغ٤حعس ك ٢جُغ٤حعحش جألعش٣س ك ٢أكش٣و٤ح هشجس ذشإٔ ئٗؿحـ جالعطػٔحس جُضسجػ ٢ك ٢أكش٣و٤ح هشجس ذشإٔ جُكٞجس ق ٍٞجُؼالهس جُوحتٔس ذ ٖ٤جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢ذشٗحٓؽ جألْٓ جُٔطكذز جُٔشطشى ٖٓ أؾَجُطظذُٔ ١شع جإل٣ذص
 هشجس ذشإٔ ئ٣لحد ذؼػس ُطوظ ٢جُكوحتن ئُ ٠ؾٜٔٞس٣س جٌُٗٞـ ٞجُذٔ٣وشجؽ٤س ٝسٝجٗذج هشجس ذشإٔ ئ٣لحد ذؼػس ذكغٖ جُ٘٤س ئُ٤٘٤ً ٠ح هشجس ذشإٔ ذؼػس ُطوظ ٢جُكوحتن ئُ ٠ؾٜٔٞس٣س أكش٣و٤ح جُٞعط٠ هشجس ذشإٔ ٓؼحٛذز ضؿحسز جألعِكس ()ATT هشجس ذشإٔ ضكغ ٖ٤ط٘حػس جُطحهس ك ٢أكش٣و٤ح ٖٓ أؾَ جُط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس هشجس ذشإٔ ئػحدز جُطضجّ ٓشًض٣س جألعشز جألكش٣و٤سً 2.4حٗص جُذٝسز جُؼحد٣س جُشجذؼس  10ئُٓ 19 ٠حسط  2014كش٣ذز ٖٓ ٗٞػٜح ألٜٗح ضضجٓ٘ص ٓغ جقطلحالش
جُزًش ٟجُؼحششز ُطأع٤ظ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ . ٠هذ قؼش جُذٝسز جالعطػ٘حت٤س ًرحس جُشخظ٤حش جُٔطٔ٤ضز ُِـح٣س،
خحطس ٓؼحُٓ /٢كٔذ ُٝذ ػرذ جُؼض٣ض ،ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س جإلعالٓ٤س جُٔٞس٣طحٗ٤س ٝست٤ظ جالضكحد ٓٝؼحُ/٢
ٞ٣سٞٓ ١ع٤ل ٢٘٤ست٤ظ ؾٜٔٞس٣س أٝؿ٘ذج ٝعؼحدزٓ /كٔذ ػرذ جُؼض٣ض ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س جُظكشج٣ٝس ٓٝؼحُ/٢
ؾ٤ش ١س٘٤ُٝوض جُشت٤ظ جُغحذن ُؿٜٔٞس٣س ؿحٗح ذحإلػحكس ئُ ٠جُؼذ٣ذ ٖٓ جُؼٞ٤ف جُٔطٔ٤ضٝ ٖ٣جُز ٖ٣أُوٞج
ًِٔحش ٝسعحتَ ٝد٣س كٛ ٢ز ٙجُٔ٘حعرسٗٝ .كٖ ال ٗضجٍ ٓػوِ ٖ٤ذحُلخش ُطٌش ْٜٔ٣جالعطؿحذس ُذػٞض٘ح ُ٤أضٞج
ٜ٘٣ٝثٓ ٕٞؼ٘ح جقطلحُ٘ح ذحُزًش ٟجُغ٘٣ٞس جُؼحششز ُٞؾٞدٗح.
خالٍ ٛز ٙجُذٝسزً ،حٗص ٘ٛحى ٓ٘حهشحش ق ٍٞػذد ٖٓ جُوؼح٣ح جُشت٤غ٤س ٓٔح أد ٟئُ ٠جػطٔحد جُوشجسجش
ٝجُطٞط٤حش جُطحُ٤س:
 ضٞط٤حش ذشإٔ ٓ٤ضجٗ٤س جالضكحد جألكش٣وُ ٢ؼحّ .5102 جُطٞط٤حش جُٔ٘رػوس ػٖ قٞجس جُٔشأز. -جُطٞط٤حش جُٔ٘رػوس ػٖ قٞجس ق ٍٞجُشرحخ.
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 ضٞط٤حش ٖٓ جُكٞجس ٓغ جُٔؿطٔغ جُٔذٗ.٢ هشجس ٣ش٤ذ ذحُشت٤ظ جُشجقَ ُؿ٘ٞخ جكش٣و٤ح عؼحدز ِٗ٤غ ٕٞسٜ٤ُٝالٛال ٓحٗذ٣ال. هشجسجش ق ٍٞضكو٤ن ؾذ ٍٝأػٔحٍ جالضكحد جألكش٣و.5102 ٢ٓشكن ؽ ٚ٤ضٞط٤حش جُذٝسض ٖ٤جُؼحد٣ط ٖ٤ك ٢جُِٔكن .0
 .5انخطح االعرشاذُجُح نهثشنًاٌ االفشَمٍ فً انفرشج 2117-2114
ك ٢أًطٞذش ػحّ  ،2013ذذأ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ػِٔ٤س ُظ٤حؿس خطط ٚجالعطشجض٤ؿ٤س ُِلطشز .2017-2014
ٝأذِـص ػِٔ٤س ط٤حؿس جُخطس جالعطشجض٤ؿ٤س  2017-2014جُطً ٢طرٜح جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ضؿحسخ ٓلٞػ٤س
جالضكحد جألكش٣وٝ ٢جُٔ٘ظٔحش جإلهِ٤ٔ٤س جألخش ٟجُٔٔحغِس جُطٝ ٢ػؼص ذحُلؼَ خططح جعطشجض٤ؿ٤س ٌَُ ٜٓ٘ح.
ًٝحٗص جُؼِٔ٤س ضشحٝس٣س ُِـح٣س ٝهحتٔس ػِ ٠جُٔشحسًس ٝشحِٓس شحسى كٜ٤ح ٌٓطد جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢أػؼحء
جُرشُٔحٕ جالكش٣وٓٝ ٢لٞػ٤س جالضكحد جإلكش٣وٞٓٝ ٠ظل ٞجُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢جُرشُٔحٗحش جإلهِ٤ٔ٤س ٝجُششًحء ك٢
جُط٘ٔ٤س ٝجُٔؿطٔغ جُٔذٗٝ ٢أطكحخ جُٔظِكس جالعطشجض٤ؿ٤س جألخش ٟجُخحسؾٝ ٖ٤٤جُٔطٞخُِٔ ٖ٤غحٔٛس ذطش٣وس
ٝجقذز أ ٝأخش ،ٟك ٢ض٘ل٤ز جُخطس جالعطشجض٤ؿ٤س.
جُخطس جالعطشجض٤ؿ٤س جُؿذ٣ذز ُِرشُٔحٕ جالكش٣وً )SP( ٢حٗص هذ ٗٞهشص ٝجػطٔذش كٝ ٢هص القن خالٍ جُذٝسز
جُؼحد٣س جُشجذؼس ُِرشُٔحٕ جالكش٣و ٢كٓ ٢حسط  .2013كحُخطس جالعطشجض٤ؿ٤س جُؿذ٣ذز ضؿغذ ٛذكح جعطشجض٤ؿ٤ح
ٌٓٝحٗس ٝأٛذجكح ُِرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ػِٓ ٠ذ ٟجُغ٘ٞجش جألسذغ جُٔورِسٝ ،هذ سًضش ػِٛ ٠ز ٙعطس ٓ٘حؽن
جعطشجض٤ؿ٤س ٝجعؼس )i( :ضؼض٣ض جُٞظحتق جُطشش٣ؼ٤س جُرشُٔحٗ٤س ُِرشُٔحٕ جالكش٣و٢؛ ( )iiضٞك٤ش ٓ٘ظس ُألطٞجش
جُغحتذز ٝضِي جُط ٠ك ٢جُٜٔؿش ك ٢ػِٔ٤س ط٘غ ع٤حعس جالضكحد جألكش٣و٢؛ (  )iiiضؼض٣ض قوٞم جإلٗغحٕ
ٝجُذٔ٣وشجؽ٤س ٝجُكٌْ جُشش٤ذ ك ٢أكش٣و٤ح؛ ( )ivضؼض٣ض جُغالّ ٝجألٖٓ ٝجالعطوشجس؛ ( )vضؼض٣ض جُطٌحَٓ ٝجُط٘ٔ٤س
ك ٢أكش٣و٤ح؛  )vi( ٝضؼض٣ض جُوذسز جُٔإعغ٤س ُِرشُٔحٕ جألكش٣وٓ .٢غ ٛز ٙجُخطس جالعطشجض٤ؿ٤س جُؿذ٣ذز جػطٔذ
جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢ئػل ٠جُطحذغ جُٔإعغ ٢ػِٜٗ ٠ؽ جإلدجسز جُوحتٔس ػِ ٠جُ٘طحتؽ (ُ )RBMطكغ ٖ٤جٌُلحءز
ٝجُلؼحُ٤س ك ٢ػِٔ٤حض.ٚ

 .6تؼثاخ يشالثح االَرخاتاخ
ٖٓ ؿ٤ش جٌُٖٔٔ ئٌٗحس إٔ ذؼػحش ٓشجهرس جالٗطخحذحش ك ٢جالضكحد جالكش٣و ٢ضٜذف ُطأٓٓ ٖ٤ظذجه٤س جُؼِٔ٤حش
جالٗطخحذ٤س جُٞؽ٘٤س ػٖ ؽش٣ن ػٔحٕ ضكو٤ن ٓرحدب جُذٔ٣وشجؽ٤س ٝع٤حدز جُوحٗٝ ٕٞقوٞم جإلٗغحٕ قشز ٗٝضٜ٣س
جُ٘طحتؽٝ .جألعحط جُٔ٘طو ٞٛ ٢إٔ جُطوِ ٖٓ َ٤ضض٣ٝش جالٗطخحذحش ٣ؼٖٔ غوس جُشؼد ك ٢جُؼِٔ٤س جُذٔ٣وشجؽ٤س،
ٝذحُطحُ٣ ٢ؿ٘د جُ٘ضجػحش ذؼذ جالٗطخحذحش.
ٝجعط٘حدج ُِخِل٤س أػالٝ ٙضؼض٣ضج ُطكو٤ن أٛذجكٜح شحسى جُرشُٔحٕ جألكش٣و ٢ك ٢ػذز ذؼػحش ُٔشجهرس جالٗطخحذحش
جُٔشطشًسٝ .شحسى أػؼحء جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ك ٢جالٗطخحذحش جُشتحع٤س ٝجُرشُٔحٗ٤س جُط ٢ؾشش ك ٢جُذٍٝ
جألػؼحء ًٔح :٠ِ٣





ضٞه 2013 ٞ٤ُٞ٣ 21 ،ٞذشُٔحٗ٤س
ٓحُ - 2013 ٞ٤ُٞ٣ 28 ،٢ستحع٤س
صٓرحذ – 2013 ٞ٤ُٞ٣ 31 ،١ٞستحع٤س /ذشُٔحٗ٤س
ٓحُ 11 ،٢أؿغطظ  – 2013إلػحدز جُشتحع٤س
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سٝجٗذج 16 ،عرطٔرش  - 2013ذشُٔحٗ٤س
عٞجص٣الٗذ 20 ،عرطٔرش  - 2013ذشُٔحٗ٤س
ؿ٤٘٤ح 24 ،عرطٔرش  - 2013ذشُٔحٗ٤س
جٌُحٓ٤ش 30 ،ٕٝعرطٔرش  – 2013ذشُٔحٗ٤س ٓٝؿحُظ
ٓحُٞٗ 24 ،٢كٔرش  - 2013ذشُٔحٗ٤س
ٓذؿشوش 20 ،د٣غٔرش  - 2013إلػحدز جُشتحع٤س
ؿ٤٘٤ح ذ٤غحٓ 16 ،ٝحسط  – 2014ستحع٤س
جُؿضجتش 17 ،أذش - 2014 َ٣ستحع٤س
ؾ٘ٞخ أكش٣و٤حٓ 7 ،ح – 2014 ٞ٣ستحع٤س  /ذشُٔحٗ٤س  ٝئهِ٤ٔ٤س  /ضشش٣ؼ٤س
ٓالٓ 20 ،١ٝح - 2014 ٞ٣ستحع٤س /ذشُٔحٗ٤س
ٓظش ٖٓ  26ئُٓ 28 ٠ح – 2014 ٞ٣ستحع٤س

ٗٝكٖ ٗؼطوذ إٔ أػؼحء جُرشُٔحٕ جالكش٣وُ ٢ذ ْٜ٣جُٔؼشكس ٝجُخرشز جُالصٓس ذشإٔ ٓغحتَ جالٗطخحذحش٘ٛ ٖٓٝ .ح
ؾحءش ٓشحسًس أػؼحء جُرشُٔحٕ ك ٢ئدجسز جُؼِٔ٤س هرَ ٝأغ٘حء جالٗطخحذحش عٞجءٝ ،ذأٓش ذحُؾ جأل٤ٔٛس ٘٣ٝرـ٢
ضؼض٣ض جُط٘غ٤ن ُلؼحُ٤س أًػش ٗٝطحتؽ ؾ٤ذزٛ .زج ٝهذ أٗشأ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢قذز ُالٗطخحذحش جألٓش جُز٣ ٟكطحؼ
ُ ٚجُذػْ ٖٓ جالضكحد جالكش٣و..٢
 .7تؼثح ذمصٍ انحمائك انً جًهىسَح أفشَمُا انىعطً
ذؼذ جُطذٞٛس جُٔغطٔش ك ٢جُٞػغ جُغ٤حعٝ ٢جألٓ٘ٝ ٢جإلٗغحٗ ٢ك ٢ؾٜٔٞس٣س أكش٣و٤ح جُٞعط ،٠أٝكذ جُرشُٔحٕ
جالكش٣و ٢ذؼػس ُطوظ ٢جُكوحتن ئُ ٠جُرالد ٖٓ  4 -2أًطٞذش  ٖٓ ،2013أؾَ ؾٔغ جُٔؼِٓٞحش جٌُحك٤س جُطٖٓ ٢
شأٜٗح ضٌٔ ٖ٤جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٖٓ ٢جهطشجـ جُكِ ٍٞجُألصٓس كٛ ٢زج جُرِذ.
ٝجعط٘حدج ئُ ٠هٞز جُٔؼِٓٞحش جُط ٢ضْ ؾٔؼٜح ٖٓ جُرؼػس ،هحّ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذؼذز ضٞط٤حش ضذػ ٞجالضكحد
جألكش٣وُ ٢طغش٣غ ٗشش ذؼػس جُذػْ جُذ ٢ُٝك ٢ؾٜٔٞس٣س أكش٣و٤ح جُٞعط )MISCA( ٠ك ٢ؾٔ٤غ أٗكحء جُرالد
ُطٞك٤ش جُٔ٘حل جُٔالتْ ُط٘ظ ْ٤جٗطخحذحش شلحكس ٝقشز ٗٝضٜ٣س؛ ئػحدز ضٞؽ ٖ٤جُ٘حصقٝ ٖ٤ضوذ ْ٣جُٔغحػذجش
جإلٗغحٗ٤س ٖٓ جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س ٝجُكحؾس ُالضكحد جألكش٣و ٢ك ٠جضخحر ضذجذ٤ش ٖٓ أؾَ سكغ جُؼوٞذحش جالهطظحد٣س
جُٔلشٝػس ػِ ٠ؾٜٔٞس٣س أكش٣و٤ح جُٞعطُِ ٠طٌٔ ٖٓ ٖ٤ذ٘حء جُوذسجش ٝجُذكغ ُِخذٓحش جُؼحٓس ٝػٖ ششًحء
العطث٘حف جُذػْ ٍٗٝ CARضع جُغالـ ػحؾال ٖٓ جُٔشضضهس جُٞؽ٘ٝ ٖ٤٤جألؾحٗد ٝؽشد جألؾحٗد ٖٓ جُرالد
إلكغحـ جُٔؿحٍ ُر٤ثس ٓٞجض٤س إلؾشجء جٗطخحذحش قشز ٝرجش ٓظذجه٤سٝ ،ػشٝسز ه٤حّ جُٔؿطٔغ جُذُِ ٢ُٝؼـؾ
ػِ ٠جُؿٜحش جُلحػِس جُشت٤غ٤س جُػالظ ئدجسز جُطك ٍٞئُ ٠جُؼَٔ ٓؼح :جُكحؾس جُِٔكس ُالضكحد جالكش٣ؤُ ٢ؼحُؿس
هؼح٣ح جٗطٜحى قوٞم جإلٗغحٕ ٝقٞجس شحَٓ ٓغ ؾٔ٤غ أطكحخ جُٔظِكس ٖٓ أؾَ ض٤ٜثس ٓ٘حل عِٔ ٢هرَ
جالٗطخحذحش.
٣ٝشد جُطوش٣ش جٌُحَٓ ؽ ٚ٤ك ٢جُِٔكن .2
 .8انؼاللاخ انذونُح وانششاكاخ االعرشاذُجُح
ٗ 1.8طؽ ػٖ ضطٞس جُٜ٘ؽ جُطؼحُِٔ ٢ٗٝشحسًس ٖٓ ؾحٗد جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢كٜٗ ٢ؽ أًػش جعطشجض٤ؿ٤س ٝض٘غ٤وح
إلهحٓس ششجًحش ٓغ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٝجإلهِ٤ٔ٤س ٓٝغ جُٔؿطٔغ جُٔذٗٝ .٢خالٍ جُلطشز جُٔشُٔٞس ذحُطوش٣ش،
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شحسى ك ٢جُرشُٔحٕ جالكش٣وٓ ٢غ جُرشُٔحٕ جألٝسٝذٝ )EP( ٢جالضكحد جألٝسٝذٝ (EU) ٢جألْٓ جُٔطكذز )(UN
كٔ٤ح ٣طؼِن ذطؼض٣ض جُششجًحش ُطكو٤ن ٗطحتؽ أًػش كؼحُ٤س.
 .2.8انجًؼُح انثشنًاَُح نشاتطح انذول انًغرمهح 28 :انً َ 31ىفًثش 2113
جالضكحد جُلذسجُ ٠جُشٝع ٞٛ ٢دُٝس ػؼ ٞست٤غ٤س ُِؿٔؼ٤س جُرشُٔحٗ٤س ُشجذطس جُذ ٍٝجُٔغطوِس  .ك ٞٛ ٜٞؾضء ٖٓ
ذِذجٕ ذشٌ٣ظ "جُرشجصٝ َ٣سٝع٤ح ٝجُٜ٘ذ ٝجُظٝ ٖ٤ؾ٘ٞخ أكش٣و٤ح" ،جُطُ ٢ذٜ٣ح جضلحم ضؼحٓ ٕٝغ جالضكحد
جالكش٣و .٢جالضكحد جُشٝع ٞٛ ٢أ٣ؼح ػؼ ٞكٓ ٢ؿِظ جألٖٓ جُذ .٢ُٝكوذ ٝهغ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٓ ٢زًشز ضلحْٛ
ٓغ سجذطس جُذ ٍٝجُٔغطوِس ػٖ جُطؼح ٕٝجُٔطرحدٍ.
ٝذ٘حء ػِ ٠دػٞز ٖٓ سجذطس جُذ ٍٝجُٔغطوِس ،قؼش ٝكذ ٖٓ ست٤ظ جُرشُٔحٕ جالكش٣وًٝ ٢حضد جُرشُٔحٕ
ٓذجٝالش جُؿٔؼ٤س ٖٓ ٞٗ 30-28كٔرش ٝ .2014خحؽد ست٤ظ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢جُؿٔؼ٤س ٝػَٔ جُٞكذ ُوحءجش
غ٘حت٤س ٓغ جُٔغإ ٖ٤ُٝجُشٝط جُرحسص ٖ٣ك ٠جُكًٌٝ .ٖ٤٤ٓٞحٗص ٗطحتؽ جُرؼػس ص٣حدز ضؼض٣ض جُؼالهحش ذ ٖ٤جُرشُٔحٕ
جالكش٣وٝ ٢سجذطس جُذ ٍٝجُٔغطوِس ٝئشحسز ٖٓ جألٓ ٖ٤جُؼحّ سجذطس جُذ ٍٝجُٔغطوِس ٖٓ جعطؼذجد ٙإلسعحٍ
جُٔٞظل ٖ٤ئُ ٠جُرشُٔحٕ جالكش٣ؤُِ ٢غحػذز ك ٢ذ٘حء هذسز جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢إلػذجد هٞجٗٞٔٗ ٖ٤رؾ٤س.
 3.8االعرشاذُجُح انثانثح انًشرشكح تٍُ أفشَمُا وأوسوتا ( 31 :)JAESياسط  3 -أتشَم 2114
ضِر٤س ُذػٞز ٖٓ جُرشُٔحٕ جألٝسٝذ ،٢ضٞؾ ٚست٤ظ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ػِ ٠سأط ٝكذ ٖٓ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ئُ٠
ذشًٝغَ ُكؼٞس جالؾطٔحع جُرشُٔحٗ ٢جُػحُع العطشجض٤ؿ٤س أٝسٝذح جُٔشطشًس ٓغ أكش٣و٤ح ( )JAESك ٢جُلطشز
ٖٓ ٓ 31حسط  1 -أذشٝ .2014 َ٣ضؿذس جإلشحسز ئُ ٠إٔ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢جُرشُٔحٕ جألٝسٝذْٛ EP ٠
أطكحخ جُٔظِكس جُشت٤غ ٖ٤٤ك ٢جُ ٌَ٤ٜجُٔإعغُ ٢العطشجض٤ؿ٤س جُٔشطشًس ذ ٖ٤أكش٣و٤ح أٝسٝذح.
ًحٕ جُر٘ذ جُشت٤غ ٢ػِ ٠ؾذ ٍٝأػٔحٍ جالؾطٔحع  ٞٛضوُ ْ٤٤العطشجض٤ؿ٤س جُٔشطشًس ذ ٖ٤أكش٣و٤ح ٝأٝسٝذح -2010
 ٝ .2013ذؼذ جُطؼحهذجش جُرشُٔحٗ٤س ٖٓ ًال جُؿحٗر ٖ٤ذشإٔ جُوؼح٣ح جُ٘حشثس ػٖ جُطوش٣ش جُٔشقِ ،٢جػطٔذ
جُرشُٔحٗح ٕ جػالٗح ٓشطشًح ق ٍٞجُطش٣ن ئُ ٠جألٓحّ جُز ١هذّ ئُ ٠جؾطٔحع سؤعحء دٝ ٍٝقٌٓٞحش جُؤس جُشجذؼس
جُٔشطشًس ذ ٖ٤أٝسٝذح ٝأكش٣و٤ح ٌٖٔ٣ٝ .ضِخ٤ض جُ٘طحتؽ جألعحع٤س ُِؤس ػِ ٠جُ٘ك ٞجُطحُ:٢
 جُكحؾس ُذٝس ذشُٔحٗ ٌٕٞ٣ ٠ه٣ٞح ُطؼض٣ض جُذٔ٣وشجؽ٤س ٝجُشلحك٤س كٓ ٢ؿحٍ جُؼالهحش ذ ٖ٤أكش٣و٤ح ٝجالضكحدجألٝسٝذ٢؛
 جالُطضجّ ذٌٔحككس جإلكالش ٖٓ جُؼوحخ جُز٘٣ ١رـ ٢إٔ ٣ظَ ػِ ٠سأط ؾذ ٍٝجألػٔحٍ ك ٢قٞجس سعٔ٢ق ٍٞقوٞم جإلٗغحٕ ٝجُكٌْ جُذٔ٣وشجؽ.٢
 ٞ٣ط ٠ذؼشٝسز جُطشً٤ض ػِ ٠ػذد ٓكذٝد ٖٓ جألٛذجف جُشت٤غ٤س جُٞجهؼ٤س ك ٢جُٔؿحالش رجش جأل٣ُٞٝسجُطحُ٤س:

( )iحىل انغالو واأليٍ
٣ؿد جُكلحظ ػِ ٠ئٗؿحصجش جُغالّ جألكش٣وٝٝ ٢ػؼٜح خالٍ كطشز ض٘ل٤ز جإلعطشجض٤ؿ٤س جُٔشطشًس ذ ٖ٤أكش٣و٤ح
ٝجالضكحد جألٝسٝذ ٢جُٔورَ ك ٢ق٘٣ ٖ٤رـ ٢دػْ ئهحٓس جُغالّ ٝجألٖٓ ك ٠أكش٣و٤ح.

( )iiحىل انحكى االلرصاد انكهٍ
ٖٓ أؾَ جُغٔحـ ٘٣رـ ٢ضؼض٣ض جُط٘ٔ٤س جُشحِٓس جُط ٢ضشًض ػِ ٠جُ٘حطٝ ،جالٗطرح ٙئُ ٠ضؼض٣ض جُكًٔٞس جالهطظحد٣س
جٌُِ٤س ،ذذءج ٖٓ جُٔغط ٟٞجُوحس٣ٝ ١طوحؽش ٕٝئُ ٠أعلَ ئُ ٠ؾٔ٤غ ٓغط٣ٞحش جُذُٝس٘٣ .رـٝ ٢ػغ جُ٘ظْ
جُؼش٣ر٤س ػحدُس ٝكؼحُس ٝجُوغشُ ١ؼٔحٕ ػحتذجش جُذُٝس جُٔغطذجٓس ُطٞك٤ش خذٓحش كؼحُس ُِٔٞجؽ٘٣ .ٖ٤طؼٖ٤
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ػِ ٠جُششًحش دكغ ػشجتر ْٜك ٢جُرالد جُط ٢ضؼَٔ كٜ٤ح ٝض٤ُٞذ جألسذحـ جُخحطس ذٝ .ْٜال ذذ ٖٓ ذزٍ جُؿٜٞد
جُطٔٞقس ك ٖٓ ًَ ٢أٝسٝذح ٝأكش٣و٤ح ٌُٔحككس جُطٜشخ جُؼش٣ر, ٢جُطٜشخ ٖٓ دكغ جُؼشجتد ٝجُطذكوحش جُٔحُ٤س
ؿ٤ش جُٔششٝػس ٝجُط ٢ضٌِق قحُ٤ح جُرِذجٕ جألكش٣و٤س جُِٔ٤حسجش ٖٓ جُذٝالسجش ًَ ػحّ.

( )iiiفًُا َرؼهك تانرًُُح االلرصادَح وانرجاسَح
كطشز ض٘ل٤ز جإلعطشجض٤ؿ٤س جُٔشطشًس ذ ٖ٤أكش٣و٤ح ٝجالضكحد جألٝسٝذ٣ ٢ؿد إٔ ضطشجـ ئؾشجءجش ِٓٔٞعس ُِطؼحٕٝ
جُوحس ١كٓ ٢ؿحالش جُطؼِٝ ْ٤ضط٣ٞش جُر٘٤س جُطكط٤س ٝجُط٣ ٢ؿد إٔ ضٌٓ ٕٞؼطٔذز ٖٓ هرَ جُطٔ َ٣ٞجُالصّ٘٣ٝ .رـ٢
دػْ جُطؿحسز جُر٤٘٤س جألكش٣و٤س ٝضكو٤ن هٔ٤س ٓؼحكس ُِٔ٘طؿحش جألكش٣و٤س ٝٝؾٞد ئٌٓحٗحش ًر٤شز ُخِن جُط٘ٔ٤س
جالهطظحد٣س جُٔغطذجٓسٝ ،رُي ُِكذ ٖٓ جُطرؼ٤س جالهطظحد٣س ٝخِن كشص جُؼَٔ.
( )ivحىل انمضاَا االجرًاػُح
جُضّ جُرشُٔحٗحٕ ٗلغٜٔ٤ح ُشطذ جالُطضجٓحش ٝض٘ل٤ز ئؽحس جألٛذجف جإلٗٔحت٤س ُألُل٤س ذؼذ ػحّ ٝ 2015خحطس ك٢
ٓؿحالش ئٜٗحء جألؽلحٍ ٝجُضٝجؼ جُٔرٌش ٝجُوغشٝ ١ضش ٚ٣ٞجألػؼحء جُط٘حعِ٤س ُإلٗحظ خحطس ػٖ ؽش٣ن ػٔحٕ
إٔ أعرحذٜح ؾزس٣س ٓػَ جُلوش ٗٝوض جُطؼِ٣ ٝ ْ٤طْ ض٘ح ٍٝجُٔؼح٤٣ش جُػوحك٤س ٖٓ أؾَ ٓؼحُؿس ٓغأُس ػذّ جُٔغحٝجز
جالؾطٔحػ٤س جُط ٢ضٞجؾٜٜح جُلط٤حش ٝجُ٘غحء.
ٝأػشخ أ٣ؼح ػٖ جُوِن ذشإٔ جُططٞسجش جألخ٤شز ٖٓ ق٤ع ص٣حدز جُطٞضش ٝجُطٔ٤٤ض ٝجالػطٜحد ك ٢ذؼغ
أؾضجء ٖٓ جُوحسز جألكش٣و٤س ػِ ٠أعحط جُؼشم أ ٝجُذٝ ٖ٣ئٌٗحس قوٞم جألهِ٤حشٓٝ .غ رُي ،ذحُ٘غرس ُٔغأُس
جُطٔ٤٤ض ػِ ٠أعحط جُطٞؾ ٚجُؿ٘غً ،٢حٕ ٘ٛحى جخطالف ك ٢جُشأ ١ذ ٖ٤أػؼحء جُرشُٔحٕ جألكش٣وٝ ٢جُرشُٔحٕ
جألٝسٝذ.٢
أٝط ٢ذإٔ ئدجسز ضذكوحش جُٜؿشز ٣ؿد جُو٤حّ ذٜح ك ٢قٞجس ٝذحُطؼحٓ ٕٝغ ذِذجٕ جُٔ٘شأ ٝجُؼرٞس ٝجُٔوظذ.
٣ٝؿد أ٣ؼح جضخحر ضذجذ٤ش ُٔؼحُؿس أعرحخ ٝػٞجهد ؿحُرح ٓح ٤ٔٓ ٌٕٞ٣طس ُِٜؿشز ٝجالضؿحس ذحُرشش ٖٓ جُرِذجٕ
جألكش٣و٤س ئُ ٠أٝسٝذح.
ذحُ٘غرس ُوؼ٤س جُظكشجء جُـشذ٤سً ،حٕ جُشأ ١أٗ٣ ٚؿد إٔ ضكَ ك ٢ئؽحس جألْٓ جُٔطكذز  ٖٓٝخالٍ جُكٞجس ٓغ
ؾٔ٤غ جألؽشجف جُٔؼ٘٤س ٝدػٞز جالضكحد جالكش٣وٝ ٢جالضكحد جالٝسٝذ ٢إٔ ٌٗٞ٣ح ٓل٤ذ ٖ٣كٛ ٢زج جُظذد.
ٝأخ٤شج ،خِض جالؾطٔحع ئُ ٠أٗ ٚػِ ٠جُشؿْ ٖٓ إٔ هٔس أكش٣و٤ح ٝجالضكحد جألٝسٝذ ٢جُشجذؼس ضؿش ١كٝ ٢هص
ٖٓ جُطكذ ،١كٖٔ جُٔ ْٜإٔ جُطوذّ ٝجإلٗؿحصجش ذحُلؼَ كٌٓ ٢حٕ ال ٘٣رـ ٢إٔ ضطأغش عِرح ذغرد جُطخل٤ؼحش ك٢
جُٔ٤ضجٗ٤س ك ٢جالضكحد جألٝسٝذٔٓ ،٢ح أد ٟئُ ٠ضخل٤ؼحش ُِطؼح ٕٝجإلٗٔحتٝ .٢إٔ جُرشُٔحٕ جألكش٣وٝ ٢جُرشُٔحٕ
جألٝسٝذٝ ٢جُرشُٔحٗحش جُٞؽ٘٤س ٝجإلهِ٤ٔ٤س ذحإلػحكس ئُ ٠جُٔؿطٔؼحش جُٔذٗ٤س كًِ ٠طح جُوحسض٣ ٖ٤ؿد إٔ ضشحسى
ذشٌَ ًحَٓ ك ٢جضخحر جُوشجس ٝإٔ جُٔرحدب جألعحع٤س ُِذٔ٣وشجؽ٤س ٝجُكٌْ جُشش٤ذ ٝقٌْ جُوحٗ٣ ٕٞؿد إٔ ضٌٕٞ
ٓإ٣ذز.
 .4.8يئذًش طىكُىَ 3 – 1 :V-ىَُى2113 ،
ضٔش٤ح ٓغ أقٌحّ جُٔحدز ) ٖٓ 3(7جُرشٝض ًٍٞٞجُٔ٘شة ُِرشُٔحٕ جالكش٣و ٢جُز٣ ١ططِد ٖٓ جُرشُٔحٕ جالكش٣و٢
جُطؼحٝ ٕٝجُط٘ٔ٤س ك ٢أكش٣و٤ح ،ذ٘حء ػِ ٠دػٞز ٖٓ قٌٓٞس جُ٤حذحٕ ،ضٞؾٝ ٚكذ ٖٓ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ئُ ٠جُ٤حذحٕ
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ُكؼٞس ٓإضٔش ؽًٝ .2013 ٞ٤ٗٞ٣ 3-1 ٖٓ V-ٞ٤ًٞحٕ جُٔإضٔش ضٌ٤حد ؽ V-ٞ٤ًٞهذ شحسى ك ٢ض٘ظ ٚٔ٤جُ٤حذحٕ
ٝجألْٓ جُٔطكذز ٝجُر٘ي جُذٝ ٢ُٝجالضكحد جالكش٣و.٢
 5.8انزكشي انؼششٍَ نهجًؼُح انؼايح نهجًؼُح انثشنًاَُح انذونُح نالسوىركغُح ،انُىَاٌَ 26 :ىَُى – 1
َىنُى.2113 ،
ك ٢ئؽحس ض٘ل٤ز جضلحم جُطؼح ٕٝذ ٖ٤جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢جُؿٔؼ٤س جُرشُٔحٗ٤س جُذ٤ُٝس ػِ ٠جألسغٞرًغ٤س ،شحسى
جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ك ٢جُزًش ٟجُؼششُِ ٖ٣ؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُِؿٔؼ٤س جُرشُٔحٗ٤س ُألسغٞرًغ٤س ك ٢جُلطشز ٖٓ 26
 ٞ٤ٗٞ٣ئُ 2013 ٞ٤ُٞ٣ 1 ٠ك ٢أغ٘٤ح ،جُٗٞ٤حٕ.
ٝهذ هذّ جُٔإضٔش ػذدج ٖٓ جُٔٞجػ٤غ ذٔح ك ٢رُي "جُذٔ٣وشجؽ٤س جُرشُٔحٗ٤س ٝجُٔغ٤ك٤س جألسغٞرًغ٤س :جُوْ٤
ٝجُٔلح"ٝ ْ٤ٛجُؼو٤ذز ٝجُذٔ٣وشجؽ٤س" " ٝجُٔغ٤ك٤س ٝجُغ٤حعس ك ٢ػحُْ جُـذ""ٝ ،جُوٝ ْ٤جُٔلحُِ ْ٤ٛؼظش جُكذ٣ع".

 .9انُذواخ وانًئذًشاخ
خالٍ جُلطشز ضكص جالعطؼشجع هحّ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذط٘ظٗ ْ٤ذٝجش ٓٝإضٔشجش شحسى كٜ٤ح ًٔح :٠ِ٣
 1.9انًئذًش انغُىٌ نشإعاء انثشنًاَاخ 16 – 15 :أغغطظ.2113 ،
ذٔح ٣طلن ٓغ ضوحُ٤ذٗح ٝٝكوح ُِٔحدز  ٖٓ 18جُرشٝض ًٍٞٞجُٔ٘شة ُِرشُٔحٕ جالكش٣و ٢جُز٣ ١ططِد ٖٓ جُرشُٔحٕ
جالكش٣و ٢جُؼَٔ ك ٢ضؼحٝ ٕٝغ٤ن ٓغ جُرشُٔحٗحش جُٞؽ٘٤س ٝجُ٤ٜثحش جُرشُٔحٗ٤س جإلهِ٤ٔ٤سٗ ،ظْ جُرشُٔحٕ جالكش٣و٢
جُٔإضٔش جُغُ٘ ١ٞشؤعحء جُرشُٔحٗحش ك 2013 ٠جُز ١عرو ٚجؾطٔحع ٌُطرس جُرشُٔحٗحش جألكش٣و٤س ك16 ٝ 15 ٠
أؿغطظٝ .2013 ،هذ جكططف جُٔإضٔش كخحٓس جُشت٤ظ جُغحذن ٌُِٞش د ١كٞجس ذ٤ذس ٝذ٤ش٣ض جُز ١هذّ ػشػح
ه٣ٞح ػِ ٠ػٔ ّٞجالكش٣و٤س ٝجُٜ٘ؼس جألكش٣و٤س.
ٝأًذ جُٔإضٔش أٗ :ٚذٔح إٔ ػٔ ّٞجالكش٣و٤س ٝجُٜ٘ؼس جألكش٣و٤س ٓ ٞٛكشى ق ٖٓ ١ٞ٤جُطٌحَٓ جألكش٣وٝ ٢جُ٘ٔ،ٞ
ٝإٔ ٘ٛحى ػشٝسز ُِطلٌ٤ش ك ٢جُطوذّ جُٔكشص قط ٠ج ٕ٥ػِ ٠جُطٌحَٓ جألكش٣وٝ .٢قٓ ٍٞغأُس ضك ٍٞجُرشُٔحٕ
جألكش٣و :٢أًذ جُٔإضٔش ذأٗ٘٣ ٚرـٝ ٢ػغ جٛطٔحّ خحص ُِٔششٝع جُٔؼذٍ ُرشٝض ًٍٞٞجُرشُٔحٕ جإلكش٣و،٠
ٝأٝط ٠ذإٔ جُرشُٔحٗحش جُٞؽ٘٤س ٘٣رـ ٢إٔ ُٜ ٌٕٞ٣ح ٓغإ٤ُٝس ضٞػ٤س ُشؤعحء جُذٝ ٍٝجُكٌٓٞحش ٝٝصسجء
جُشإ ٕٝجُخحسؾ٤س ذحُ٘غرس ُِكحؾس ئُ ٠جُرشُٔحٕ جإلكش٣وٝ ٠إٔ ٣طٔطغ ذظالق٤حش ضشش٣ؼ٤س ُطط٣ٞش ٓششٝع
جُوٞجٗ ٖ٤جُ٘ٔٞرؾ٤س جُط ٖٓ ٢شأٜٗح دػْ ٓٞجءٓس جُطشش٣ؼحش ك ٢جُوحسز ك٘ٓ ٢حؽن ٓكذدز ذٞػٞـ ٝذحُطحُ ٢خِن
ئؽحس هحُِٗ ٢ٗٞطٌحَٓ جُوحسٝ ١خحطس كٓ ٢ؿحالش جُطؿحسز ٝقش٣س ض٘وَ جألشخحصٝ .كٛ ٢زج جُظذد ،أٝط٠
جُٔإضٔش ذإٔ جُرشُٔحٕ جإلكش٣و٣ ٠ؿد إٔ ٣ؼَٔ ؾ٘رح ئُ ٠ؾ٘د ٓغ جُرشُٔحٗحش جإلهِ٤ٔ٤س ٝجُٞؽ٘٤س ُٔٞجءٓس
جُطشش٣ؼحش ٝإلصجُس جُكٞجؾض جُكحُ٤س جُط ٠ضٌحكف ػذ ٗٔ ٞجُطؿحسزجألكش٣و٤س جُر٤٘٤س.
ًزُي ضْ جالضلحم ػِ ٠إٔ ضطؼح ٕٝجُرشُٔحٗحش جُٞؽ٘٤س ٝجإلهِ٤ٔ٤س جُلشػ٤س ٝجُرشُٔحٕ جالكش٣وٓ ٢غ ٓلٞػ٤س
جالضكحد جألكش٣و٣ٝ ٢ؿد إٔ ضٌ ٕٞؾضءج ٖٓ ػِٔ٤س ض٘ٔ٤س ٓٞجغ٤ن جالضكحد جالكش٣وٝ ٢ػِٔ٤حش جُظ٘غ ُطٌٖٔ٤
جُطؼحٝ ٕٝجُظالش جٌُحك٤س ُؼٔحٕ جٌُِٔ٤س جُالصٓسٝ ،ذحُطحُُ ٢طٌٔ ٖ٤جُطظذ٣ن جُغش٣غ ٝجُطذؾ.ٖ٤
 .2.9االجرًاع يغ سإعاء انثشنًاَاخ اإللهًُُح
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ٝكوح ُِٔحدز  ٖٓ 18جُرشٝض ًٍٞٞجُٔ٘شة ُِرشُٔحٕ جالكش٣و ٢جُز٣ ١ططِد ٖٓ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ػوذ ٓكحكَ
ضشحٝس٣س ع٘٣ٞس ٓغ جُ٤ٜثحش جُرشُٔحٗ٤س جإلهِ٤ٔ٤س ،جؾطٔغ ٌٓطد جُرشُٔحٕ جالكش٣وٓ ٢غ سؤعحء جُٔ٘طذ ٟجُرشُٔحٗ٠
ُِؿٔحػس جإلٗٔحت٤س ُِؿ٘ٞخ جإلكش٣وٝ ADC-PF ٠ذشُٔحٕ جُؿٔحػس جالهطظحد٣س ُذ ٍٝؿشخ أكش٣و٤ح
ٝ ECOWAS-Pجُٔؿِظ جُطشش٣ؼُ ٠ؿٔحػس ششم أكش٣و٤ح ج٣حال ٝ EALAذشُٔحٕ جُؿٔحػس جالهطظحد٣س
ٝجُ٘وذ٣س ُٞعؾ أكش٣و٤ح (عٔ٤حى  )CEMACك 16 ٠أؿغطظ ًٝ 2013حٕ جُـشع ٖٓ ٛزج جالؾطٔحع ٓ٘حهشس
جُٔغحتَ جُطحُ٤س:
• ً٤ل٤س جُطؼحٓ ٕٝغ جُٔٞجءٓس ٝجُط٘غ٤ن ذ ٖ٤هٞجٗ ٖ٤جُذ ٍٝجألػؼحء؛
• ً٤ل٤س جُٔغحٔٛس ك ٢ؾذ ٍٝأػٔحٍ جُطٌحَٓ؛ ٝ
• ضؼض٣ض هشجسجش جالضكحد جالكش٣و ٢ك ٢جُذ ٍٝجألػؼحء.
ٝكٜٗ ٢ح٣س ٓذجٝالضٝ ،ْٜجكن جالؾطٔحع ػِ ٠ػوذ ٛزج جالؾطٔحع ع٘٣ٞح ػِ ٠قٞجف ٓإضٔش جُشؤعحء ذط٘ظٖٓ ْ٤
جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢أػِٖ دػُٔ ٚؼِٔ٤س جُطك ٖٓ ٍٞجُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ئُ ٠جُرشُٔحٕ جُوحسٓ ١غ جُٞال٣س
جُطشش٣ؼ٤سٝ .جعطـشم جُٔإضٔش أ٣ؼح ضو ْ٤٤جُطوذّ جُٔكشص قط ٠ج ٕ٥ػِ ٠جُطؿحسز جُر٤٘٤س جألكش٣و٤س ٝجُطظذ٣ن
ٝجُطذؾُ ٖ٤الضكحد جالكش٣و ٢ػِ ٠جُظٌٞى جُٔطؼِوس ذـ ٝ AGAجضلوٞج ػِ ٠جُكحؾس ئُ ٠جُذػْ جُؿٔحػ.٢
 .3.9حىاس حىل انًشأج 14 ،ياسط  2114ذحد شؼاس "ػشش عُىاخ يٍ وجىد انثشنًاٌ االفشَمً :
ذؤيالخ حىل دوسِ".
ٗظْ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٓ ٢إضٔشج ُِكٞجس جُ٘غحت ٢كٓ ٠حسط ُ 2014طغ َ٤ٜجُكٞجس ٝضرحدٍ جُٔٔحسعحش جُؿ٤ذز
ذشإٔ ٓرحدسجش ٓ٘غ ٗشٞخ جُ٘ضجػحش ٝذ٘حء جُغالّ جُٔغطؿ٤د ُِ٘ٞع جالؾطٔحػٝ .٢ع َٜجؾطٔحع قٞجس سك٤غ
جُٔغط ٟٞذشإٔ جألذؼحد جُؿ٘غحٗ٤س ٝجُطكذ٣حش جُٔطؼِوس ذحُوؼح٣ح جُوحتٔس ػِٞٗ ٠ع جُؿ٘ظ ًٔح ٓ ٞٛلظَ أدٗح:ٙ
 ه٤حدز جُٔشأز ٓٝشحسًطٜح ك ٢ط٘غ جُوشجس؛ ضكو٤ن جُطٌٔ ٖ٤جالؾطٔحػٝ ٢جالهطظحدُِٔ ١شأز؛ جُطظذُ ١ظكس جألّ (ذٔح ك ٢رُي هؼح٣ح جُكوٞم جُؿ٘غ٤س ٝجإلٗؿحذ٤س ُِٔشأز)؛ ٝ ضؼض٣ض جُغالّ ٝجألٖٓ ُِٔشأز ،ذٔح ك ٢رُي جُطظذُ ١ؿٔ٤غ أشٌحٍ جُؼ٘ق ػذ جُٔشأز.ٝهذ عحػذ جُكٞجس ك ٢جُذػٞز ئُ ٠ضشؿ٤غ جُذ ٍٝجألػؼحء ٝجُرشُٔحٗحش جُٞؽ٘٤س ٝجُٔؿطٔغ جُٔذٗ ٢ك ٠ػٔحٕ
ٓشحسًس جُٔشأز ك ٢جُك٤حز جُغ٤حع٤س ٝط٘غ جُوشجس.
 4.9حىاس حىل انًجرًغ انًذٍَ 15 :ياسط 2114
كٓ 15 ٠ح 2014 ،ٞ٣جُطوص ٓ٘ظٔحش جُٔؿطٔغ جُٔذٗ ٢ذٔح ك ٢رُي جُوٞجػذ جُشؼر٤س ٝجُٔػولٝ ٖ٤جألٝعحؽ
جألًحد٤ٔ٣س ٝجُوطحع جُخحص ،ك٤ٓ ٢ذسجٗذ ك ٠قٞجس ُٞؾٓ ٚغ أػؼحء جُرشُٔحٕ جألكش٣و ٢ك ٢هحػس ٓكحػشجش
ذحُرشُٔحٕٝ .سًض جالؾطٔحع ػِ ٠جالعطشجض٤ؿ٤حش جُشجٓ٤س ئُ ٠ضكو٤ن ٜٗؼس أكش٣و٤ح ٖٓ خالٍ سؤ٣س جالضكحد
جألكش٣و.2063 ٢
كٜٗ ٢ح٣س جُكٞجسً ،حٕ جُكَ إٔ جُطكذ ١جُشت٤غ ٢جُزٞ٣ ١جؾ ٚجُوحسز  ٞٛضط٣ٞش جُظ٘حػحش ُٔؼحُؿس جُٔٞجد جُخحّ
ئُ٘ٓ ٠طؿحش هٔ٤س ٓؼحكس هحذِس ُِطظذ٣ش .كٛ ٢زج جُظذد ،دٝس جُوطحع جُخحص ًٔكشى ُِ٘ٔ ٞجالهطظحد ١أٓش
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ذحُؾ جأل٤ٔٛسُِٝ .كذ ٖٓ جُلوش ٝص٣حدز جُٔغإ٤ُٝس جُٔشطشًس ،خحطس ُِشرحخ ،عٞف ٣كطحؼ ئُ ٠جُ٘ٔ ٞك٢
جُٔغطورَ ُخِن كشص ُِؼَٔ.
ضكو٤ن جألٛذجف جإلٗٔحت٤س ُألُل٤س ٣ططِد ذ٤ثس ضٌٔ٤٘٤س ػِ ٠جُٔغط٣ٞحش جُٞؽ٘٤س ٝجإلهِ٤ٔ٤س ٝجُؼحُٔ٤س .ذؼغ
جُؼٞجَٓ جُٔغحػذز جُط ٢ٛ ٢ششٝؽ ٓغروس ُؿذ ٍٝأػٔحٍ آخش ػحّ  ٠ٛ 5102جُغالّ ٝجألٖٓ ٝجُكٌْ جُشش٤ذ
ٝجُشلحك٤س ٌٓٝحككس جُلغحد ٝقوٞم جإلٗغحٕ ُِؿٔ٤ؼٞجُطٌحَٓ جإلهِٝ ٢ٔ٤ضؼض٣ض جُوذسجش جُٔإعغ٤س٘٣ٝ .رـ ٢ػِ٠
ئؽحس جُططٞس جُؿذ٣ذ جُٔؼ ٢إٔ ٣كَٔ هذٓح ضِي جألٛذجف جإلٗٔحت٤س ُألُل٤س جُط ٢ال ضضجٍ رجش طِس ذؼحُْ جُّٞ٤
ٝجُوؼح٣ح جُ٘حشثس جُط ٢ضذ ْ٣جُلوش ٝئصجُس جُـحذحش ٝضذٞٛس جألسجػٝ ٢جُطظكش ٝكوذجٕ جُط٘ٞع جُرُٞٞ٤ؾٝ ٢ضـ٤ش
جُٔ٘حل.
ٝهذ ضْ جُكَ أخ٤شج ذ أٗ٘٣ ٚرـُ٘ٔ ٢ظٔحش جُٔؿطٔغ جُٔذٗ ٢جالٗخشجؽ ٓغ جُرشُٔحٕ جالكش٣ؤً ٢غأُس رجش أ٣ُٞٝس
ألٕ جُرشُٔحٕ جالكش٣و٘ٓ ٞٛ ٢طذ ٟجُششػ٤س جُٞق٤ذ ٓغ ٝال٣س ُطٔػ َ٤شؼٞخ أكش٣و٤ح ٝجُط ٢ضك ُٚٞئُ ٠ؾٜحص ٖٓ
أؾٜضز جالضكحد جالكش٣وٓ ٢غ جخطظحص ضشش٣ؼ٘٣ ٢رـ ٢إٔ ٣طغحسع.

 5.9حىل انشثاب 17 ،ياسط :2114
ضْ ض٘ظٛ ْ٤زج جُكذظ ذحُطؼحٓ ٕٝغ ٓؿِظ جُشرحخ جإلكش٣و .)PAYC( ٢كوذ سًض ػِ ٠هؼح٣ح جُشرحخ ٖٓ أؾَ
ضؼض٣ض ضشش٣ؼحش جُشرحخٝ .هذ ؾِد ٛزج جُكذظ ٓثحش جُشرحخ ٓؼح ُالضلحم ػِٞٓ ٠هق ٓشطشى ذشإٔ هؼح٣ح
جُشرحخ جُشت٤غ٤س جُط ٢ضإغش ػِ ٠جُشرحخ ٝجُط ٢جٗؼٌغص ك ٢ئػالٕ قٞجس جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢جُشرحخ ػِ:٠
 جُشرحخ ٝجُرطحُس ٝجُٜؿشز؛ جُشرحخ ٝجُطؼِٝ ْ٤جًطغحخ جُٜٔحسجش؛ جُشرحخ ٝجُغالّ ٝجألٖٓ؛ جُشرحخ ٝجُٔشحسًس جُغ٤حع٤س؛ جُشرحخ ٝجُظكس ك ٢أكش٣و٤ح.ٝخطحٓحًِ ،ق جُكٞجس جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذطؼٔ٤ن جُطلحػَ ٓغ جُشرحخ جألكش٣وٝ ٢جُطلٌ٤ش ك ٢دٝس ٙذحُ٘غرس
ُِوؼح٣ح جُٔزًٞسز أػال.ٙ
 1.11أَشطح انهجاٌ وانرجًؼاخ اإللهًُُح
 1.11جهغح انهجُح انًشرشكح نهثشنًاٌ االفشَمٍ وأػضاء تشنًاٌ يٍ أجم انؼًم انؼانًٍ ( )PGAحىل
يؼاهذج ذجاسج األعهحح ،18 -17 ،أكرىتش 2113
ػوذش ٛز ٙجُذٝسز جُٔشطشًس ك ٢قشّ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٗٝ ٢ظٔص ذظٞسز ٓشطشًس ٝذشػح٣س جُرشُٔحٕ جالكش٣و،٢
ٝ PGAٝجُكٌٓٞس جألُٔحٗ٤س ػِٓ ٠ؼحٛذز ُطؿحسز جألعِكس (ً .)ATTحٕ جُـشع ضؼش٣ق أػؼحء جُِؿ٘س
جُٔؼ٘٤س ذٔؼحٛذز ضؿحسز جألعِكس ٝأٛذجكٜح ذٜذف ص٣حدز ك ْٜجُذٝس جُشت٤غ ٢جُز ٌٖٔ٣ ١إٔ ِ٣ؼر ٚأػؼحء جُرشُٔحٕ
ك ٢ؾؼَ ٝ ATTجهؼح ه٣ٞح .ػالٝز ػِ ٠رُي ،عِٜص جُذٝسز ٓوذٓس ٌُط٤د ذشُٔحٗ ٢ػٖ  PGAجُؼحُٔ٤س ػٖ
جُطظذ٣ن ٝجُط٘ل٤ز ُٔؼحٛذز ضؿحسز جألعِكس ٝجألدٝجش جُرشُٔحٗ٤س  PGAػِٝ .ATT ٠هذ ضْ ضكذ٣ذ جُخطٞجش
جُط ٌٖٔ٣ ٢جضخحرٛح ٖٓ هرَ أػؼحء جُرشُٔحٕ ُطغ َ٤ٜجُطظذ٣ن جُٔرٌش ٝض٘ل٤ز ٓٝ ATTؿٔٞػس جُرشُٔحٕ
جالكش٣و PGA / PAP ٢ضأعغص ُٔٞجطِس جُذػٞز ػِٝ ATT ٠أٛذجف أخش ٖٓ ٟجُٔإعغط.ٖ٤
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خِظص ٝسشس ػَٔ ٓغ ذالؽ (ٓ٤ذسجٗذ جُر٤حٕ) ٝأؽِوص جُٔؿٔٞػس ٤ًٌ PAP-PGAحٕ جُط ٖٓ ٢شأٜٗح ضغَ٤ٜ
جإلؾشجءجش ٝجُٔذجٝالش جُؿحس٣س ٓشطشًس ُطأٓ ٖ٤جُ٘لحر جُٔرٌش ُٔؼحٛذز ضؿحسز جألعِكس ٝضكذ٣ذ جُٞعحتَ جُٔػِ٠
ُؼٔحٕ ض٘ل٤ز ٙه٣ٞس.
 2.11اَجاح االعرثًاس انضساػٍ فٍ أفشَمُا " َ 9 - 8ىفًثش ،2113 ،ياالتى ،غُُُا االعرىائُح:
ٗظْ جُرشُٔحٕ جألكش٣وٝ ٢ذشُٔحٕ جُؿٔحػس جالهطظحد٣س ٝجُ٘وذ٣س ُٞعؾ أكش٣و٤ح (عٔ٤حى ٗ )CEMACذٝز ضكص
شؼحس "ئٗؿحـ جالعطػٔحس جُضسجػ ٖٓ ٢أؾَ أكش٣و٤ح :جعطؿحذس ذشُٔحٗ٤س ئُ ٠جٗذكحع جألسع" كٞٗ 9-8 ٢كٔرش
 2013كٓ ٢حالذ ،ٞؿ٤٘٤ح جالعطٞجت٤سً .حٗص أٛذجف جُ٘ذٝز  ٠ٛص٣حدز جُٞػ ٢ذ ٖ٤أػؼحء جُرشُٔحٕ ػِٗ ٠طحم
ٝأغش جالعطػٔحس جألؾ٘ر ٢جُٔرحشش ك ٢جألسجػٝ ٢جُٔ٤ح ٙك٘ٓ ٢طوس أكش٣و٤ح جُٞعطٝ ،٠ضؼض٣ض ع٤حعحش جألسجػ٢
ٝجُكٌْ.
ٝضغؼ ٠جُ٘ذٝز ئُ ٠دػْ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢عٔ٤حى ُٞػغ خطس ػَٔ ٓلظِس ُؼٔحٕ إٔ جالعطػٔحس جألؾ٘ر٢
ك ٢جُضسجػس ٣ؿِد أ٣ؼح ٓ٘حكغ ِٓٔٞعس ُِٔؿطٔؼحش جُٔكِ٤س ذٔح ك ٢رُي جُغٌحٕ جألًػش ػؼلح ٝجُٔضجسػٖٓ ٖ٤
أطكحخ جُك٤حصجش جُظـ٤شز ٝجُ٘غحء جُٔضجسػحش.
 01.3ذثادل انضَاسج وذماعى انخثشج حىل االَرجاع وانشػاج فٍ غشب أفشَمُاَ 16-12 ،ىفًثش ،2113
تىسكُُا فاعى:
شحسى جُرشُٔحٕ جإلكش٣و ٠ك ٢ض٘ظٝ ْ٤سشس ػَٔ ضرحدُ٤س ق ٍٞع٤حعحش جُػشٝز جُكٞ٤جٗ٤س ٝجُشػحز ك ٢أكش٣و٤ح جُط٠
ضْ ض٘ظٜٔ٤ح ذٞجعطس جالضكحد جُرشُٔحٗ - ٢جٌُٔطد جألكش٣وُِٞٔ ٢جسد جُكٞ٤جٗ٤س ( ،)AU-IBARك ٢أٝهحدٝه،ٞ
ذٞسً٘٤ح كحع ٞك ٢جُلطشز ٖٓ 12ئُٞٗ 16 ٠كٔرشٝ . 2013 ،هذ ضْ ض٘ظٝ ْ٤سشس جُؼَٔ ك ٢ئؽحس جُطؼح ٕٝذٖ٤
ئدجسز جالضكحد جألكش٣وُٝ ٢ؿ٘س جالهطظحد جُش٣لٝ ٢جُضسجػس (ٝ )DREAجُرشُٔحٕ جإلكش٣وُٝ ٠ؿ٘س جالهطظحد
جُش٣لٝ ٢جُضسجػس ٝجُٔٞجسد جُطر٤ؼ٤س ٝجُر٤ثس.
 4.11انًشاسكح انثشنًاَُح اإلفشَمُح يغ األهذاف اإلًَائُح نألنفُح وجذول أػًال يا تؼذ ػاو -21 ،2115
َ 21ىفًثش.2114 ،
ٗظْ ٛزج جالؾطٔحع ك ٢قشّ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ك٤ٓ ٢ذسجٗذ ،ؾ٘ٞخ أكش٣و٤ح ًَ ٖٓ ذشٗحٓؽ جألْٓ جُٔطكذز
جإلٗٔحت )UNDP( ٢جٌُٔطد جإلهِ ٢ٔ٤ألكش٣و٤ح ،ذحُششجًس ٓغ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢جُشرٌس جُرشُٔحٗ٤س جألكش٣و٤س
(ٝ )APKNجألٓحٗس جُؼحٓس ُِؿ٘س سك٤ؼس جُٔغطُ ٟٞالضكحد جألكش٣و )HLC( ٢ذشإٔ ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٓح ذؼذ 2015
ٓٝؿٔٞػس جألْٓ جُٔطكذز جإلٗٔحت٤س جإلهِ٤ٔ٤س  ٝقِٔس جألْٓ جُٔطكذز ُألُل٤س (ًٝ .،)UNMCحٕ جُٜذف ٞٛ
ضط٣ٞش ك ْٜػحّ ٝجعطشجض٤ؿ٤حش ػِ ٠جُٔشحسًس جُرشُٔحٗ٤س ك ٠ؾذ ٍٝجألػٔحٍ ٝآُ٤حش جُطظُٔ ْ٤طؼض٣ض جُٔشحسًس
جُرشُٔحٗ٤س ٤ًٝل٤س جُطأغ٤ش ػِ ٠جُؼِٔ٤سًٝ .حٕ جُٜذف  ٞٛضط٣ٞش ك ْٜػحّ ٝجعطشجض٤ؿ٤حش ُِٔشحسًس جُرشُٔحٗ٤س
ق ٍٞؾذ ٍٝأػٔحٍ ض٘ٔ٤س كٔ٤ح ذؼذ ٝ 2015ضظٔ ْ٤آُ٤حش ُطؼض٣ض جُٔشحسًس جُرشُٔحٗ٤س ٤ًٝل٤س جُطأغ٤ش ػِ ٠ػِٔ٤س
ضطٞس جُ٘حط ك ٠جُطٞؾٗ ٚك ٞجألٛذجف ٖٓ جُٔغطل٤ذ ٖ٣جُٔغطٜذك.ٖ٤
ٝخِض جالؾطٔحع ذحػطٔحد ذ٤حٕ جُ٘طحتؽ ٝجُخطٞجش جُطحُ٤س ُطؼٔ٤ن جُٔشحسًس جُرشُٔحٗ٤س ُؿذ ٍٝأػٔحٍ ض٘ٔ٤س كٔ٤ح
ذؼذ . 2015
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 5.11وعائم اػالو اإلصالحاخ انرششَؼُح وذحىَم انًزَؼٍُ فً انذونح نًزَؼٍُ ػًىيٍُُ فٍ أفشَمُا3-1 ،
دَغًثش :2113
ضْ ض٘ظٛ ْ٤زج جُٔإضٔش ذٞجعطس ُؿ٘س جُؼذٍ ُطوحعْ جُٔؼشكس جُٔطُٞذز ػٖ جُرع جُؼحّ ك ٢أكش٣و٤ح ػِٓ ٠ذ ٟكطشز
خٔظ ع٘ٞجش ك 11 ٢ذِذج٣ٝ .غطخذّ جُٔإضٔش جُذػٞز جُ٘حذؼس ُشعْ جعطشجض٤ؿ٤س ُطكو٤ن جُطأغ٤ش ػِ ٠جُٔغط٣ٞحش
جُٞؽ٘٤س ٝجإلهِ٤ٔ٤س ٝجُوحس٣س ٖٓ خالٍ ضكذ٣ذ جُٔذجكؼ ٖ٤جُز ٌٖٔ٣ ٖ٣جالعطلحدز ٖٓ ٓٞجهل( ْٜط٘حع جُوحٕٗٞ
ٝجُٔ٘ظٔٝ ٖ٤ط٘حع جُغ٤حعحش ٘ٓٝظٔحش جُٔؿطٔغ جُٔذٗٝ ٢ؿ٤ش.)ْٛ
ػالٝز ػِ ٠رُي ،جعطٜذف جُٔإضٔش طكل ٢٤جإلطالقحش جُطشش٣ؼ٤س ك ٢أكش٣و٤ح ًأ٣ُٞٝس ٝعِؾ جُؼٞء ػِ٠
جُكحؾس ئُ ٠جُ٘ضجٛس ٝجُشلحك٤س ٝجُٔغحءُس ك ٢ػِٔ٤س جُٜؿشز جُشهٔ٤س ُؼٔحٕ إٔ جُذ ٍٝجألػؼحء ك ٢جالضكحد
جألكش٣و ٢ضو ّٞذاششجى ؾٔ٤غ أطكحخ جُٔظِكس ك ٢ػِٔ٤س جُطشحٝس.
 6 . 11دوس انثشنًاٌ اإلفشَمٍ فٍ يُاصشج انحًهح نهرصذَك وانرذجٍُ وانرُفُز نًُثاق انذًَمشاطُح
واالَرخاتاخ وانحكى انششُذ ( ،)ACDEGداس انغالو ،ذُضاَُا 7-5 ،دَغًثش :2113
هحّ جُرشُٔحٕ جإلكش٣و ٢ذحُطؼحٓ ٕٝغ دُٝس جالضكحد ( )SOTUذط٘ظٝ ْ٤سشس ػَٔ ق ٍٞدٝس ٓ٘حطشز جُرشُٔحٕ
جألكش٣وُِ ٠طظذ٣ن ٝجُطذؾٝ ٖ٤جُط٘ل٤ز ُٔ٤ػحم جُذٔ٣وشجؽ٤س ٝجالٗطخحذحش ٝجُكٌْ جُشش٤ذ ك 7-5 ٠د٣غٔرش ،2013
ك ٢دجس جُغالّ ،ض٘ضجٗ٤حًٝ .حٕ جُٜذف  ٞٛضوذ ْ٣أػؼحء جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ألقٌحّ ٝ ACDEGجُؿٞجٗد
جُؼِٔ٤س ُِطظذ٣ن ػِٜ٤ح ٝض٘ل٤زٛحٝ .سًضش ٝسشس جُؼَٔ أ٣ؼح ػِ ٠جُوؼح٣ح جُٔطؼِوس ذأكؼَ جُٔٔحسعحش
ٝجالضؿحٛحش جُ٘حشثس ٝج٥غحس جُٔطشضرس ػِ ٠ض٘ل٤ز أ ٝػذّ ض٘ل٤ز جُشكح٤ٛس ُِٔ٘طوسٝ .هذ ػضصش ٝسشس جُؼَٔ
هذسجش أػؼحء جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ػِ ٠جعطخذجّ دٝس جُرشُٔحٕ ك ٢جُؼـؾ ٖٓ أؾَ ض٘ل٤ز جالُطضجٓحش جُشت٤غ٤س
ألقٌحّ ٝ .ACDEGجُؿٞجٗد جُؼِٔ٤س ُطظذ٣وٜح  ٝضذؾٜ٘٤ح ٝض٘ل٤زٛحٝ .سًضش ٝسشس جُؼَٔ أ٣ؼح ػِ٠
جُوؼح٣ح جُٔطؼِوس ذأكؼَ جُٔٔحسعحش ٝجالضؿحٛحش جُ٘حشثس ٝج٥غحس جُٔطشضرس ػِ ٠ض٘ل٤ز أ ٝػذّ ض٘ل٤ز ُشكح٤ٛس
ٓ٘طوس ششم أكش٣و٤حٝ .ػضصش ٝسشس جُؼَٔ هذسجش أػؼحء جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ك ٠جعطخذجّ دٝس ْٛجُرشُٔحٗ٠
ك ٢جُؼـؾ ٖٓ أؾَ جُطظذ٣ن ػِ ٠جُظٌٞى ٝض٘ل٤زٛح ٝضذؾٜ٘٤ح.
 7.11انًائذج انًغرذَشج انثشنًاَُح نرؼضَض انذػىج وانششاكاخ فٍ االعرجاتح أليشاض اإلَذص وانغم
وانًالسَا فٍ أفشَمُا 26-25 ،ياسط  ،2114يُذساَذ ،جُىب أفشَمُا.
ؾش ٟجُِوحء ك ٢قشّ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢شحسى ك ٢جعطؼحكطٓ ٚلٞػ٤س جالضكحد جألكش٣وٝ ٢جُرشُٔحٕ جالكش٣و.٢
ًٝحٕ جُـشع ٖٓ جؾطٔحع جُٔحتذز جُٔغطذ٣شز ُ٘ٔ ٞٛحهشس جُطشم جُطُِٔ ٌٖٔ٣ ٢ششػ ٖ٤جالعطلحدز ٜٓ٘ح ذشٌَ
كؼحٍ ق ٍٞسهحذط ْٜجُطشش٣ؼ٤س ٝجػطٔحدجش جُٔ٤ضجٗ٤س ٝضطرغ طالق٤س جُ٘لوحش ٝضغش٣غ ؾٜٞد جُذػٞز ٝجُٔغحءُس
ك ٢ض٘ل٤ز خحسؽس ؽش٣ن جالضكحد جألكش٣و ٢ذشإٔ جُٔغإ٤ُٝس جُٔشطشًس ٝجُطؼحٖٓ جُؼحٌُُٔٔ ٢حككس أٓشجع
جإل٣ذص ٝجُغَ  ٝجُٔالس٣ح (.)2015-2012
 8.11انرشاوس تٍُ انثشنًاٌ اإلفشَمً وانفشَك انفٍُ نًفىضُح االذحاد األفشَمٍ حىل دوس انثشنًاٌ االفشَمٍ
فٍ جذول أػًال :2163
ًحٕ جُطشً٤ض ك ٢جُطشحٝس ُٔ٘حهشس ٝضط٣ٞش جُشٝجذؾ ذ ٖ٤ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٝ 2063جُرشُٔحٕ جالكش٣وُ ٢ؼٔحٕ إٔ
 ٌٕٞ٣ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٣ 2063ر٘ ٢ػِ٣ٝ ٚ٤ؿِد ػِٓ ٠طٖ ذشٗحٓؽ ٝخرشجش جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ،٢جُطٔحط
جُٔذخالش ٖٓ كش٣ن جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢جُل٘ ٢ذشإٔ ٓششٝع ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٝ 2063غ٤وس ُطغٝ َ٤ٜػغ جُِٔغحش
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جألخ٤شز ػِٝ ٚ٤جُٔ٘حهشس ٓغ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ق ٍٞؾذ ٍٝأػٔحٍ ضشض٤رحش جُط٘ل٤ز ُـ  ،2063ذٔح ك ٢رُي ػِ٠
ٝؾ ٚجُخظٞص أدٝجس ٓٝغإ٤ُٝحش جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢كٔ٤ح ٣طؼِن ذ٤ٜثحش ٓلٞػ٤س جالضكحد جإلكش٣و ٠جألخشٟ
ٝضكذ٣ذ جُوؼح٣ح جُشت٤غ٤س ُِرشُٔحٕ جالكش٣و ٢إلدسجؾٜح ك ٢ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٝ .2063ك ٢جُٞجهغ ،أذشص جُرشُٔحٕ
جالكش٣و ٢جُوؼح٣ح جُطحُ٤س ُِ٘ظش كٜ٤ح ك ٢ػِٔ٤س ط٤حؿس ؾذ ٍٝأػٔحٍ :2063
انحاجح انً ذحذَذ انُغاء وانشثاب كؼىايم حمُمُح نهرغُُش ك ٢ع٤حم ضؿذ٣ذ جُطأً٤ذ ٝجالػطشجف

ذحُ٘غحء ٝجُشرحخ ذٞطل ْٜجًُٞالء جُكو٤وُِ ٕٞ٤طـ٤٤ش ك ٢أكش٣و٤ح ٖٓ خالٍ ئٗشحء ٓ٘ظحش ُطكل٤ض ٓشحسًطْٜ
ك ٢جُؼِٔ٤س جُغ٤حع٤س ك ٢جكش٣و٤ح ٝؾذ ٍٝأػٔحٍ جُط٘ٔ٤س.
انحاجح انً لذس أكثش يٍ انرآصس تٍُ انثشنًاٌ األفشَمٍ ويفىضُح االذحاد األفشَمٍ كٝ ٢ػغ

ٝط٤حؿس ع٤حعحش ٝأٛذجف ٝؽشجتن ُط٘ل٤ز ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٝ 2063جُط٘٣ ٢رـ ٢إٔ ضكذظ ك ٢ػِٔ٤س ط٘غ
جُوشجس ٤ُٝظ ذؼذ جُطط٣ٞش جُٜ٘حتُٜ ٢ح؛
انحاجح انً تُاء يئعغاخ لىَح ولُادج ذحىَهُح ٖٓ :أؾَ ضكو٤ن ضطِؼحش ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٘ٛ 2063حى

ػشٝسز ُو٤حدز ضك٤ِ٣ٞس ٗٝظحّ قٌْ ٓغطوش ال  ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣أًػش ٝأًذٛٝ .زج ٣ؿد إٔ ضٌٓ ٕٞطؼٔوح ك٢
ٓإعغس ػحٓس ه٣ٞس ٞٓٝغٞم ذٜح ٝالصٓس الدسجى ٓرحدب جُكٌْ جُذٔ٣وشجؽٝ ٢ع٤حدز جُوحٗٝ ٕٞئؾشجء جٗطخحذحش
قشز ٗٝضٜ٣س.
انحاجح انً اَشاء يئعغح ذششَؼُح لاسَح أو يُصح٣ :ؿش ١ضظٔ ْ٤ئؽحس ؾذ ٍٝأػٔحٍ  2063ػِ٠

خِل٤س جألؽش جُوحس٣س جُط ٠كشِص ُألعق ُطظَ ئُ ٠جُ٘ط٤ؿس جُٔشؾٞز ٖٓ ًَٝ .خطس ػَٔ الؾٞط ٓٝؼحٛذز
أذٞؾح ،جػط٘ن ٓرحدب ٝأٛذجف ضطؿِ ٠ك ٢ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٓ 2063غ ئشحسز خحطس ئُ ٠جُطظ٘٤غ ٝجُطؿحسز
ٝجالعطػٔحس ٝجُط٘ٔ٤س جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س .ذحُ٘ظش ئُ ٠إٔ كشَ جألؽش جُغحذوس هذ ضْ ذشذؾ ٓخ ٍٞئُ" ٠ػذّ
ٝؾٞد آُ٤س ض٘غ٤ن هحس٣س ه٣ٞس " ٝضك ٍٞجُرشُٔحٕ جالكش٣و٤ٛ ٖٓ ٢ثس جعطشحس٣س ئُٓ ٠إعغس رجش جخطظحص
ضشش٣ؼ٣ ٢كطحؼ إلدسجؾ ٚكٓ ٢ششٝع ؾذ ٍٝجألػٔحٍ جُكحُُ ٢ؼحّ 2063
 .11ػشض ويُالشح يُضاَُح االذحاد األفشَمٍ  13ياسط 2114
د ٖٓ ٓلٞػ٤س جالضكحد جألكش٣و ٢ضوذ٘ٓ ْ٣حهشس ٖٓ هرَ
ك ٢جُذٝسز جُؼحد٣س جُػحُػس ُِرشُٔحٕ جإلكش٣و ٠جُػحُع ؽِِ َ
جُرشُٔحٕ قٓ ٍٞششٝع ٓ٤ضجٗ٤س جالضكحد جألكش٣وُ ٢ؼحّ  2015ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ذٔٞؾد جُٔحدز )11(2
ٖٓ جُرشٝضٝ .ًٍٞٞهذ ضلؼَ ٓؼحُ ٢جُغ٤ذ /ج٣شجعٔٞط ٗٞجٗشٗ ٠حتد ست٤ظ جُٔلٞػ٤س ذطوذ ْ٣جُؼشع ُِٔٝشز
جأل ٠ُٝهحّ جُرشُٔحٕ ذٔ٘حهشس ٓ٤ضجٗ٤س جالضكحد جألكش٣وٝ ،٢هذّ ضٞط٤حش كٛ ٢زج جُشإٔ ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔطِٞخ ،هرَ
جُٔٞجكوس ػِ ٖٓ ٚ٤هرَ ٓؿِظ جالضكحد جألكش٣وٝ .٢ذٞطل ٚجُ٤ٜثس جُوحٗ٤ٗٞس جٌُِٔلس ذٔغإ٤ُٝس جهشجس جُٔٞجصٗس ،هحّ
جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ؾ٘رح ئُ ٠ؾ٘د ٓغ ٓلٞػ٤س جالضكحد جألكش٣وُٝ ٢ؿ٘س جُٔٔػِ ٖ٤جُذجتٔ ٖ٤ػِ ٠جُؼَٔ ٓؼح
ُؼٔحٕ إٔ ٜٓٔس ٓ٘حهشس ٓ٤ضجٗ٤س جالضكحد جألكش٣و ٖٓ ٢هرَ جُرشُٔحٕ ضروٗ ٠شحؽح ع٘٣ٞح ٓغ هذس أًرش ٖٓ جُلؼحُ٤س.
 .12انرؼاوٌ انًشرشن تٍُ األجهضج
جُطؼحٓ ٕٝغ أؾٜضز جالضكحد جألكش٣و ٞٛ ٢ػحَٓ أعحع ٢ك ٢ضكو٤ن جألٛذجف جُؼحٓس ُِرشُٔحٕ جإلكش٣وٝٝ .٠ػ٤ح
ُٜز ٙجُكو٤وس ذٔح ٣طلن ٓغ ٝال٣ط ،ٚهحّ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذأخز صٓحّ جُٔرحدسز إلهحٓس ػالهحش ذ ٖ٤جألؾٜضز دجخَ
ذ٘٤س قٌْ جالضكحد جألكش٣وُ ٢طؼحكش جُؿٜٞد ٝجألدجء جألًػش كؼحُ٤س.
.
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 1.12انرؼاوٌ يغ يفىضُح االذحاد األفشَمٍ
هحّ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذاػحدز جالٗك٤حص ٓغ ُؿحٗ ٚجُٔٞػٞػ٤س جُؼششز ئُ ٠ضِي جإلدجسجش جُٔ٘طٔ٤س ئُٓ ٠لٞػ٤س
جالضكحد جإلكش٣وُ ٠طؼض٣ض ٝظ٤لس جُشهحذس ٖٓ جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ .٢هذ ػضصش ٛز ٙجُؼالهس جُٔشحسًس ك٠
جُٔؼِٓٞحش ٝضط٣ٞش جُرشٗحٓؽ جُٔشطشى ٝجُٔٞجءٓس ذ ٖ٤جُخطس جالعطشجض٤ؿ٤س ُِرشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢ػِٔ٤حش
جُطخط٤ؾ جالعطشجض٤ؿُِ ٢ششٝع ك ٢ذشجٓؽ ٓشطشًس.
 2.12تُُح انحكى فٍ أفشَمُا ()AGA
جُرشُٔحٕ جألكش٣و ٞٛ ٠ؾٜحص ست٤غ٣ ٢شَٔ ض٘ل٤ز ذ٘٤س جُكٌْ ك ٢أكش٣و٤ح (ٝ .)AGAذ٘٤س جُكٌْ ك ٠أكش٣و٤ح ٠ٛ
جإلؽحس جُٔإعغ ٢جُوحس ١جُزٜ٣ ٟذف ئُ ٠سذؾ ٝضٌٔٝ ٖ٤ذ٘حء هذسجش جُشؼٞخ جألكش٣و٤س ك ٢ضؼض٣ض جُكٌْ
جُشش٤ذ ٝضؼض٣ض جُذٔ٣وشجؽ٤س ك ٢أكش٣و٤حٝ .ضظٞس  AGAذحػطرحسٛح جإلؽحس جُغ٤حعٝ ٢جُٔإعغ ٢جُشحَٓ
ُطؼض٣ض ٝقٔح٣س ٓٝإجصسز جُذٔ٣وشجؽ٤س ٝجُكٌْ ٝقوٞم جإلٗغحٕ ٝجُٔغحػذجش جإلٗغحٗ٤س ك ٢جُوحسز ٠ٛٝ .ضؿغذ
ُططِؼحش جُشؼٞخ جألكش٣و٤س ٝػضٜٓح ػِ ٠ضكغ ٖ٤ق٤حضٜح ذٌشجٓس ٖٓ خالٍ ضؼض٣ض جُوٝ ْ٤جُٔرحدب جُذٔ٣وشجؽ٤س.
ًٝؿضء ٖٓ جُؿٜٞد جُشجٓ٤س ئُ ٠ضلؼ َ٤جُطٌحَٓ ُـ  ،AGAػوذش ك٤ً ٢د ضح ،ٕٝؾ٘ٞخ أكش٣و٤ح جُٔشحٝسز جُل٘٤س
جُط ٠ضشَٔ جألسذؼس أؾٜضز جُشت٤غ٤س ُـ  ٢ٛٝ ،AGAجُِؿ٘س جألكش٣و٤س ُكوٞم جإلٗغحٕ ٝجُشؼٞخ ٝجُٔكٌٔس
جألكش٣و٤س ُكوٞم جإلٗغحٕ ٝجُشؼٞخ ٝجُرشُٔحٕ جألكش٣وٝ ٠ئدجسز جُشإ ٕٝجُغ٤حع٤س ،ك ٢جُلطشز ٖٓ 23 - 19
ٓح 2014 ،ٞ٣ذٜذف ضؼض٣ض جُل ْٜجُٔشطشى ٝجُطوذ٣ش ٤ٌِٓٝس  ٖٓ AGAهرَ جألسذؼس أػؼحء جُشت٤غ ٖ٤٤ك٢
ٓ٘ظس جُكٌْ ك ٢أكش٣و٤ح .كٜٗ ٢ح٣س ٝسشس جُؼَٔ ،ضْ ضط٣ٞش ٝغحتن ً AGAوحػذز ٝخطس ػَٔ ٓشطشًس ٣طْ
ض٘ل٤زٛح ذشٌَ ٓشطشى ٖٓ هرَ جألؾٜضز.
 4 .23االجرًاع انرشاوسٌ تٍُ يكرة انثشنًاٌ االفشَمٍ ويكرة نجُح انًًثهٍُ انذائًٍُ23 - 21 :
ياَى  3125فٍ جىهاَغثشج ،جُىب أفشَمُا
٣ؼطوذ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢إٔ جُطؼحٝ ٕٝجالشطشجى ذ ٖ٤جُرشُٔحٕ جالكش٣وُٝ ٢ؿ٘س جُٔٔػِ ٖ٤جُذجتٔ ٞٛ ٖ٤ػشٝس١
ألدجء أًػش كؼحُ٤س ٝدػْ ُِٔؿِظ جُط٘ل٤زٝ ١جُؿٔؼ٤س ك ٢ػِٔ٤حش ط٘غ هشجس جالضكحد جألكش٣وٝ .٢ضؼض٣ضج ُؼالهس
جُؼَٔ ٛزٝ ،ٙجُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذذػْ ٖٓ ٌٓطد جُٔغطشحس جُوحٗ ٢ٗٞض٤غش جُِوحء ذٌٓ ٖ٤طد جُرشُٔحٕ جالكش٣و٢
ٌٓٝطد ُؿ٘س جُٔٔػِ ٖ٤جُذجتٔ ٖ٤ذٓ ،05 ٝ 01 ٖ٤ح 2014 ٞ٣ك ٢ؾٛٞحٗغرشؼ ،ؾ٘ٞخ أكش٣و٤ح.
ًٝحٗص جُ٘ط٤ؿس جُشت٤غ٤س ُالؾطٔحع جهطشجقح ُٔض٣ذ ٖٓ ضؼذ َ٣جُٔٞجد ( )0( 8أ) ٓ ٖٓ )5( 8 ٝششٝع
جُرشٝض ًٍٞٞجُٔؼذٍ ُٔؼحُؿس شٞجؿَ جُذ ٍٝجألػؼحء جُطحُ٤س جُٔض٣ذ ٖٓ جُٔشحٝسجش ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔطِٞخ ٖٓ
هرَ جُؿٔؼ٤سُِ٘ ،ظش ك ٢أؾٜضز جُغ٤حعس.

 .13انًغائم اإلداسَح وانًانُح
ِٓخض جُٔرحدسجش جإلدجس٣س ٝجُٔحُ٤س جُشت٤غ٤س جُط ٢أؾش٣ص ٝجُ٘طحتؽ جُٔكشصز جُؿذ٣شز ذحُٔالقظس جُط ٠ضٔص
ضـط٤طٜح ك ٢جُٔؿحالش جألعحع٤س جُطحُ٤س ٖٓ جُؼِٔ٤حش:
ٝ 1.13ػغ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢كٌٓ ٢حٗٗ ٚظْ جُشهحذس جُذجخِ٤س ٝصجد ٖٓ هٞز جُٔٞظل ٖ٤دجخَ جُٞقذز جُٔحُ٤س
جُط ٢أغشش ئ٣ؿحذح ػِ ٠جألدجء جُؼحّ ُِٔحُ٤سٝ .ضِو ٠جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢سأ ١جُطذه٤ن ٖٓ جُٔذهن جُذجخُِِ ٢رشُٔحٕ
جالكش٣وُِ ٢غ٘س جُٔحُ٤س جُٔ٘ط٤ٜس ك 31 ٢د٣غٔرش ٝ 2013أًَٔ ضوٓ ْ٤٤ذً ٟلح٣س جُؼٞجذؾ جُذجخِ٤س ٝهحّ ذط٘ل٤ز
خطؾ جُؼَٔ جُطظك٤ك٤س ًٔح ٓ ٞٛطِٞخ ٖٓ هرَ جإلدجسز .ػالٝز ػِ ٠رُي ،هحٓص جُٞقذز ذحُٔططِرحش
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ٝجُٔٞجػ٤ذ جُٜ٘حت٤س جُط ٢قذدٛح جُرشُٔحٕ جالكش٣و /٢جالضكحد جالكش٣وُ ٢طط٣ٞش ٝضوذ ْ٣ؾٔ٤غ ٌٓٗٞحش ٓ٤ضجٗ٤س
 ،2014/2013ذٔح ك ٢رُي جُخطس جُٔحُ٤س ٝقضّ جُوشجس.
 2.13خالٍ جُلطشز ه٤ذ جالعطؼشجع ،ضغَِّٔص جألٓحٗس جُؼحٓس أ٣ؼح ٓؿِغح خحسؾ٤ح ٖٓ ٓشجؾؼُِ ٢كغحذحش ٖٓ
جالضكحد جالكش٣وٝ ٢جُٔ٘ظٔحش جُششٌ٣س ُطوٓٝ ْ٤٤شجؾؼس ذؼغ أٗشطس جُرشُٔحٕ جالكش٣وٝ .٢ػٔٓٞحً ،حٗص ضوحس٣ش
ٓشجؾؼس قغحذحش جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢خالٍ كطشز ئػذجد ٛزج جُطوش٣ش ؿ٤ش ٓإِٛس ٗط٤ؿس ُِطكغ٘٤حش كٝ ٢قذز
جُٔحُ٤س جُط ٢أغشش ذشٌَ ئ٣ؿحذ ٢ػِ ٠خذٓحض٘ح جُٔحُ٤س ٝجُٔكحعر٤س؛ ذٔح ك ٢رُي جقط٤حؾحش جُٔشضرحش ٝجُٔ٤ضجٗ٤س
ٝجُط٘ل٤ز ٝجُطخط٤ؾ ٝجُطكِٝ َ٤جإلدجسز جُظك٤كس ألٓٞجُ٘ح ػٔٓٞح.
 3. 13كٗ ٢لظ جُغ٤حمً ،حٕ ٘ٛحى ضكغٖ ِٓكٞظ كٝ ٢قذز جُٔٞجسد جُرشش٣س جُط ٢خلؼص ذشٌَ ًر٤ش ٖٓ
ضشجًْ ضٌِلس أ٣حّ جإلؾحصز ُٔٞظل ٠جالضكحد ،ق٤ع إٔ هحتٔس جإلؾحصز ضذجس ج ٕ٥ذشٌَ طك٤ف قط٣ ٠طغ٘٠
ُِٔٞظل ٖ٤ج ٕ٥أخز ئؾحصجض ْٜكٝ ٠هطٜح.
 .14انرحذَاخ انشئُغُح
 1.14ػذو كفاَح انًىاسد انًانُح
ػذّ ًلح٣س جُٔ٤ضجٗ٤س جُٔؼطٔذز ُط٘ل٤ز ذشجٓؽ ٝأٗشطس جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ضظَ ضكذ٣ح ًر٤شج ُِٔإعغسٝ .قطٓ ٠غ
جُٔ٤ضجٗ٤س جُٔؼطٔذز٘ٛ ،حى ؾضء ػث٣ َ٤طْ جعطخالط .ٚكحُرشُٔحٕ جالكش٣وٓ ،٢ػَ ٓؼظْ أؾٜضز جالضكحد جألكش٣و٢
جألخش٣ ،ٟؼطٔذ ذشٌَ ًر٤ش ػِ ٠جُذػْ جُٔحُٝ ٢جُل٘ ٖٓ ٢جُؿٜحش جُٔحٗكس ُط٘ل٤ز أٗشطط ٚجُرشٗحٓؿ٤س٣ ُْ .رشش
ٛزج ذحُخ٤ش ذحُ٘غرس ُِط٘ل٤ز جُلؼحٍ ُٜز ٙجُٞال٣سٝ ،ذحُطحُ٣ ٢كطحؼ ئُ ٠جُٔؼحُؿس ًٔغأُس رجش أ٣ُٞٝس.
 3.25انىالَح انًحذودج
جُرشُٔحٕ جألكش٣و ٢قحُ٤ح ٣و ّٞذذٝس جعطشحسٗٝ ١حطف كوؾٝ .ػِ ٠جُشؿْ ٖٓ إٔ جُرشٝض٘٣ ًٍٞٞض ػِ ٠ض٘و٤كٚ
ذؼذ  2ع٘ٞجشُ ،طض٣ٝذ ٙذحالخطظحص جُطشش٣ؼ ٢جُطذس٣ؿ ٢ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔطٞخ ٠ك ٢جُٔحدز  ٖٓ 00جُرشٝضًٍٞٞ
جُٔ٘شة ُِؿٔحػس جالهطظحد٣س ذحُ٘غرس ُِرشُٔحٕ جألكش٣وٓٝ ،٢ششٝع جُطؼذ َ٣جُزً ١حٕ هرَ جُؿٔؼ٤س ٓ٘ز ٓحٞ٣
٣ ُْ 5105طْ جػطٔحد ٙذؼذٛٝ .زج ال ٣رشش ذحُخ٤ش ذحُ٘غرس ُِط٘ل٤ز جُلؼحٍ ُٜز ٙجُٞال٣س ،ال عٔ٤ح ٝأٗ٣ ٚطؼِن ذاٗشحء
ئؽحس هحُٗ ٢ٗٞط٘ل٤ز جُرشجٓؽ ٝجُغ٤حعحش ُالضكحد جألكش٣و.٢
 4.25األياَح انؼايح وانرىظُف
ال ٣ضجٍ ػذّ ًلح٣س جُؼذد جُٔطِٞخ ٖٓ ٓٞظل ٢جألٓحٗس جُٔ ٖٓ ٖ٤٤ٜ٘أؾَ جُط٘ل٤ز جُلؼحٍ ُٞال٣س جُرشُٔحٕ جالكش٣و٢
٣شٌَ ضكذ٣حٓ ٌُٖٝ .غ جُٔٞجكوس ػِ ٠جُ ٌَ٤ٜجُط٘ظُِ ٢ٔ٤رشُٔحٕ جالكش٣وٝ ٢ضٞك٤ش جُطٔ َ٣ٞجُالصّ ُط٘ل٤ز ،ٙكإ
ػِٔ٤س جُطٞظ٤ق ؾحس٣س ٖٓٝ .جُٔإَٓ أٗ ٚكَٓ ٢ء جُضٓحٕ ،عٞف ٛ ٌٕٞ٣زج جُطكذ ١ش٤ثح ٖٓ جُٔحػ.٢
 .15انخالصح وانرىصُاخ
 2.26ك ٢قذٝد هذسجضً ٚؿٜحص جعطشحسٗٝ ١حطف ٓؿشد  ٝذحُشؿْ ٖٓ ضكذ٣حش ضٔ ،ِٚ٣ٞقون جُرشُٔحٕ
جالكش٣وٓ ٢ؼحُْ ك ٢ض٘ل٤ز ٝال٣طٓ ٞٛٝ ٚح  ٌٖٔ٣جعط٘طحؾ ٖٓ ٚضوش٣ش جُ٘شحؽ ٛزجٝ .ئٗ٘ح ٗؼطوذ أٗٓ ٚغ ضؼض٣ض جُذٝس
ٝجُطٔ َ٣ٞجٌُحك ،٢كإ جُرشُٔحٕ جالكش٣و ٢ذذ ٕٝشي ك ٚ٤أدجء أًػش كؼحُ٤س.
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٣ 2.15ؼطوذ جُرشُٔحٕ جإلكش٣و ٠أ٣ؼح إٔ ؾذ ٍٝأػٔحٍ ٞ٣ 5102كش ٓ٘ظس كش٣ذز ٖٓ ٗٞػٜح ُطلؼ َ٤سؤ٣س
ج٥ذحء جُٔإعغُ ٖ٤الضكحد جالكش٣وٗٝ .٢ظشج ُلشَ جألؽش جُٔحػ٤س ،كوذ أطرف ٖٓ جُؼشٝس ١أٗ ٖٓ ٚأؾَ جُ٘ٔٞ
جُوحسٝ ٟجُط٘ٔ٤س ٝجُٔغطذجٓس ،كإ جُرشُٔحٕ جالكش٣وً ٢ؿٜحص ذشُٔحٗ ٠هحسُ ٟالضكحد جألكش٣و ٢ذكحؾس ئُ٠
جُطؼض٣ض ًأدجز قو٤و٤س ال ضطؿضأ ٖٓ أؾَ ضكو٤ن ضطِؼحش ٝأٛذجف ٓ ٝؼحُْ ؾذ ٍٝأػٔحٍ .5102
 3.15ػِ ٠جُخِل٤س أػال ،ٙكاٗ٘ح ٗ٘حشذًْ ،أطكحخ جُٔؼحُ ،٢جعطخذجّ ٓغحػ ٌْ٤جُكٔ٤ذز ُذػْ جػطٔحد ٓششٝع
جُرشٝض ًٍٞٞجُٔؼذٍ كٓ ٢ؿِٔ ٖٓ ٚهرَ جُٔؿِظ ،ذظ٤ـط ٚجُٔؼذُس ًٔض٣ذ ٖٓ جالؾطٔحع جُٞصجس ١جألُِ ٍٝؿ٘س
جُل٘٤س جُٔطخظظس ك ٠جُؼذٍ ٝجُشإ ٕٝجُوحٗ٤ٗٞس ٝجُطٝ ٠جكن ػِٜ٤ح كٝ ٢هص عحذن ٝصسجء جُؼذٍ ٝجُٔذػٖ٤
جُؼحُٓٝ ٖ٤ؿ٘س جُٔٔػِ ٖ٤جُذجتُِٔ ٖ٤ذ ٍٝجألػؼحء ك ٢جالضكحد جألكش٣و.٢

-
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 .1لشاس ترأتِ ٓ١ؼاٌ ٟسئ١س اٌثشٌّاْ اٌساتك اٌشاحً  /دِٛ .س ٝئدس٠س أذٍٟ٠
ػشفأا ً تاٌ ُّساّ٘اخ اٌر ٟلذِٙا ِؼاٌ /ٟدِٛ .س ٝئدس٠س أذ ،ٍٟ٠خالي ل١ادذٗ ٌٍثشٌّاْ اإلفش٠م ٟفٟ
ِشحٍح اٌرغ١١ش؛
أخزاً ف ٟاإلػرثاس اٌذٚس اٌز ٞلاَ تٗ اٌشاحً ف ٟاٌسؼٌ ٟذ ٜسؤساء اٌذٚي ٚاٌحىِٛاخ اإلفش٠م١ح ٌرحً٠ٛ
سٍطح ذشش٠ؼ١حٚ ،جٛٙدٖ اٌذءٚتح ٌرؼض٠ض اٌّ١ثاق اإلفش٠مٟ
اٌثشٌّاْ اإلفش٠م ٟئٌِ ٝإسسح راخ ُ
ٌٍذّ٠مشاط١ح ٚاإلٔرخاتاخ ٚاٌحٛوّحِّ ،ا أد ٜئٌ ٝدخٛي اٌّ١ثاق ح١ض إٌفار ف 11 ٟفثشا٠ش 2012؛
أخزاً ف ٟاإلػرثاس أ٠ضا ً أْ د .ئدس٠س أذ ،ٍٟ٠جسذ ِمٌٛح اٌم١ادج تاٌمذٚج ٠ ٌُٚرشن خٍفٗ أ ٞساتمح فساد
سٍطاذٗ؛
أُِ ٚخاٌفح أ ٚسٛء ئسرغالي ٌ ُ
ذمذ٠شاً ٌذٚسٖ اٌشخص ٟوصأغ ٌٍسالَٚ ،أْ أتٛاب ِىرثٗ وأد ِفرٛحح ػٍِ ٝصشاػٙ١ا أل ٞػضِٓ ٛ
أػضاء اٌثشٌّاْ ٌٍرشاٚس؛
ئلشاساً تأْ ذٛاضؼٗ اإلٔسأ ٟشىً ذحذ٠ا ً ٚصاس ِثاالً ٕ٠ثغ ٟأْ ٠حرز٠ٚ ٗ٠مرف ٗ١أسالفٗ سؤساء ٚلادج
اٌثشٌّاْ اإلفش٠مٟ؛
ُ٠مشس اٌثشٌّاْ اإلفش٠م:ٟ
 )1ذأتٚ ٓ١ذىش ُ٠روش ٜسئ١س اٌثشٌّاْ اإلفش٠م ٟاٌساتك اٌشاحًِ ،ؼاٌ /ٟدِٛ .س ٝئدس٠س أذ،ٍٟ٠
اٌز ٞذٛفِ 11 َٛ٠ ٟا ،2013 ٛ٠وّا ُ٠ؼشب اٌثشٌّاْ ػٓ ذمذ٠شٖ اٌؼظٌٍٕٙ ُ١ج ٚاٌطش٠مح ٚاٌّمذسج
اٌفائمح اٌر ٟلاد تٙا اٌفم١ذ اٌشاحً اٌثشٌّاْ اإلفش٠م( ٟاٌثشٌّاْ اٌثأٚ ،)ٟاٌخذِاخ اٌجٍٍ١ح اٌرٟ
لذِٙا ٌٍشؼٛب اإلفش٠م١ح.
 )2ذسّ١ح اٌماػح اٌشئ١س١ح تاٌثشٌّاْ اإلفش٠م ٟتاسُ "لاػح ِؼاٌ /ٟدِٛ .س ٝئدس٠س أذ."ٍٟ٠
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 .2قرار حول المبادئ األساسٌة وأسبقٌات ال ُخطط فً سٌاسات األُسرة فً إفرٌقٌا
إدراكا ً للحاجة إلى إبراز جوهر القٌم اإلفرٌقٌة وال ُمحافظة علٌها ،وتقوٌة األُسرة اإلفرٌقٌة؛
أخذاً فً اإلعتبار ،أن على البرلمان اإلفرٌقً إستغالل الذكرى الخمسٌن لإلتحاد اإلفرٌقً ،إلثارة حوار
بالدول األعضاء حول اإلفرٌقانٌة والنهضة اإلفرٌقٌة؛
أخذاً فً اإلعتبار أٌضاً ،أن على البرلمان اإلفرٌقً اإلضطالع بدور فعال فً السعً والحث على تطبٌق
اإلطار العام للسٌاسة اإلجتماعٌة اإلفرٌقٌةُ ،وخطة عمل األُسرة فً إفرٌقٌا؛
وعٌا ً بأهمٌة إنشاء بؤر إتصال بالبرلمانات الوطنٌة لإلفادة بمدى تطبٌق المواقف اإلفرٌقٌة ال ُمشتركة،
ُ
وخطة عمل األُسرة فً إفرٌقٌا؛
ٌُقرر البرلمان اإلفرٌقً:
 .1العمل على إبراز القٌم الجوهرٌة لألُسرة اإلفرٌقٌة وال ُمحافظة علٌها ،وتقوٌة األُسرة اإلفرٌقٌة.
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 .3قرار بتفعٌل اإلستثمار الزراعً فً إفرٌقٌا

ً
وخاصة القطاع الزراعً والمناطق
وعٌا ً بالحاجة إلى اإلستثمار فً تنمٌة القارة اإلفرٌقٌة،
الرٌفٌة؛
أخذاً فً اإلعتبار ،القلق الكبٌر من تزاٌد ظاهرة اإلستحواذ الجشع على األراضً ،وكذلك
اآلثار ال ُمترتبة على اإلستثمارات األجنبٌة ال ُمباشرة واإلستثمارات الوطنٌة على األراضً
وموارد المٌاه وغٌرها من الموارد الطبٌعٌة؛
ً
وخاصة
أخذاً فً اإلعتبار اآلثار السلبٌة لإلستحواذ الجشع على األرض على حقوق اإلنسان،
على الفئات اإلجتماعٌة ال ُمستضعة والمرأة؛
سعٌا ً إلى ضمان حق الحصول على األراضً لكافة ُمستخدمٌها من أجل تحسٌن ظروف حٌاة
ال ُمجتمعات اإلفرٌقٌة؛
تأكٌداً على اإللتزام بالتنمٌة ال ُمستدامة والتصمٌم على دعم الكرامة اإلنسانٌة للجمٌع؛
إدراكا ً ألهمٌة تحقٌق أهداف التنمٌة فً األلفٌة الجدٌدة ،وإقراراً بأن إستئصال الفقر والجوع
وسوء التغذٌة ،وحماٌة الموارد الطبٌعٌة عوامل أساسٌة فً التنمٌة ال ُمستدامة؛
إدراكا ً ألهمٌة الدفاع عن مبادئ المساواة والعدالة وتعزٌزها بٌن شعوبنا؛
كذلك أخذاً فً ال‘تبار؛ إعالن اإلتحاد اإلفرٌقً حول مسألة األراضً والتحدٌات فً إفرٌقٌا،
والمٌثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة فً إفرٌقٌا ،وإعالن
المساواة بٌن الجنسٌن فً إفرٌقٌا ،وإطار وموجهات سٌاسة األراضًُ ،
وخطة عمل نٌروبً؛
ً
وخاصة
إدراكا ً ألهمٌة إعالن مابوتو لعام  2003حول الزراعة واألمن الغذائً فً إفرٌقٌا،
اإللتزام بتخصٌص  %10من المٌزانٌات الوطنٌة العامة لتنفٌذ ُخطط التنمٌة الزراعٌة
والرٌفٌة؛
كذلك إدراكا ً إلقرار اإلتحاد اإلفرٌقً وال ُ
شركاء بوضع ُمبادرة نمو إفرٌقٌا موضع التنفٌذ،
ُبغٌة تعزٌز وتوجٌه اإلستثمارات الزراعٌة الخاصة بالدول األعضاء؛
ٌــُقرر البرلمان اإلفرٌقً:
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 .1تعبئة الرأي العام والحكومات حول مسألة اإلستحواذ الجشع على األراضً ،ورفع
الوعً بٌن المواطنٌن بشأنها ،وذلك من خالل الحمالت العامة وجلسات الحوار
البرلمانً الخاصة.
 .2السعً والضغط بالبرلمانات الوطنٌة بهدف حشد الموارد لتطوٌر الزراعة فً إفرٌقٌا،
وذلك فً كافة البرلمانات الوطنٌة عند دراسة المٌزانٌات العامة والتصوٌت علٌها ،ألجل
ضمان تطبٌق إعالن مابوتو لعام .2003
 .3التعهد بدعوة اإلتحاد اإلفرٌقً وكافة المؤسسات وال ُمنظمات اإلفرٌقٌة اإلقلٌمٌة لدعم
تطبٌق هذا البرنامج الرامً إلى تفعٌل اإلستثمار الزراعً فً إفرٌقٌا.
 .4السعً والعمل على إنشاء شبكة من البرلمانٌٌن تحت رعاٌة البرلمان اإلفرٌقً،
والمجلس التشرٌعً لشرق إفرٌقٌا (اٌاك) ،وبرلمان اإلتحاد البرلمانً والنقدي لغرب
إفرٌقٌا (اٌموا) ،وبرلمان المجموعة اإلقتصادٌة لدول غرب إفرٌقٌا (اكواس) ،وبرلمان
المجموعة اإلقتصادٌة لوسط إفرٌقٌا (سٌماك) ،وبرلمان مجموعة تنمٌة إفرٌقٌا الجنوبٌة
(سادك) ،واإلتحاد البرلمانً للبرلمانٌٌن األوروبٌٌن (اوٌبا) ،وأن تكون هذه الهٌئات
مسئولة عن اإلدارة العامة لإلستثمار واألراضً فً إفرٌقٌا.
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 .4قرار عن الحوار حول العالقة الحالٌة بٌن البرلمان اإلفرٌقً
وبرنامج األُمم المتحدة لمرض األٌدز
ُمدركا ً بأن ُمكافحة مرض األٌدز ُتحظى بأولوٌة قصوى فً أجندة دول القارة اإلفرٌقٌة؛
ُمشٌراً إلى الحاجة إلى إعداد تشرٌعات ُمالئمة تحمً حقوق اإلنسان و ُتراقب تطبٌقها ورعاٌة ال ُمتأثرٌن
بمرض األٌدز ،وتقدٌم الرعاٌة ل ُهم؛
ُمصمما ً على ُمراقبة نشاطات الحكومات وضمان إٌفائها بإلتزاماتها فً هذا الصدد؛
ُمصمما ً أٌضا ً على ُمراقبة المٌزانٌات الوطنٌة لضمان تخصٌص األموال الكافٌة ل ُمكافحة األٌدز وتموٌل
البرامج المحلٌة والدولٌة الرامٌة إلى ُمحاربة المرض؛
بناء على التجارب السابقة
ُمقراً بالحاجة إلى إعداد مٌثاق إفرٌقً نموذجً ل ُمحاربة مرض األٌدز
ً
للتجمعات اإلقلٌمٌة اإلفرٌقٌة (سادك ،اكواس ،وإٌاك)؛
ُمقراً أٌضا ً بالحاجة إلى إعداد مٌثاق إفرٌقً ل ُمحاربة األٌدز بالتعاون مع اإلتحاد اإلفرٌقً؛
ُمدركا ً للحاجة الماسة إلى مؤسسات ُكبرى لتصنٌع العقاقٌر الطبٌة فً إفرٌقٌا ،ومواصلة اإلستثمار فً
برامج ُمكافحة األٌدز ،ورفع قُدرات مراكز البحوث العلمٌة فً إفرٌقٌا ،وتبادل التجارب والخبرات بٌن
الدول اإلفرٌقٌة وغٌرها؛
ٌُقرر البرلمان اإلفرٌقً:
 .1إعداد ُكتٌب ُمرشد/دلٌل برلمانً عن مرض األٌدز فً إفرٌقٌا.
 .2إعداد منبر دائم لتبادل المعلومات لضمان تدفق المعلومات المتعلقة باألٌدز.
 .3إعداد ُخطة عمل متٌنة ومتجانسة لتفعٌل ُمذكرة التفاهُم.
 .4تنظٌم جلسة لكبار المسئولٌن خالل مؤتمر إٌكاسا  ،2013ال ُمقرر إنعقاده بمدٌنة كٌب تاون،
والذي سوف ُتشارك فٌه البرلمانات الوطنٌة و ُ
شركائها فً التنمٌة ،بهدف بناء القُدرات
و ُمراجعة تطبٌق ُخطة خارطة طرٌق اإلتحاد اإلفرٌقً ل ُمكافحة األٌدز.
 .5رفع قُدرات أعضاء البرلمان اإلفرٌقً وتزوٌدهم بالمعلومات والقُدرات الالزمة.
 .6إنشاء شبكة برلمانٌة بالبرلمان اإلفرٌقً لتبادل المعلومات والخبرات.
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 .7العمل على تشجٌع كافة البرلمانٌٌن على لعب دور فاعل فً ُمحاربة األٌدز.
 .8تعزٌز وتنسٌق قُدرات اللجان البرلمانٌة اإلفرٌقٌة فً هذا الصدد.
 .9على أعضاء البرلمان اإلفرٌقً ُمراقبة تطبٌق وتنفٌذ برامج آلٌات ُمحاربة األٌدز فً إفرٌقٌا.
على أمانتً البرلمان اإلفرٌقً وبرنامج األُمم المتحدة لمرض األٌدز (الٌونٌدز) إعداد
.10
سجالت إحصائٌة ل ُمتابعة وتسجٌل اإلحصائٌات المتعلقة ب ُمكافحة مرض األٌدز فً القارة
اإلفرٌقٌة ،و ُمراقبة تطبٌق اإللتزامات الوطنٌة والقارٌة والدولٌة المتعلقة بهذا الموضوع.
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 .5قرار بإرسال بعثة تقصً حقائق إلى جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة ورواندا
ئر ٠ساٚسٖ اٌمٍك ئصاء اسرّشاس اٌحشب اٌّسرؼشج ف ٟششق جّٛٙس٠ح اٌىٔٛغ ٛاٌذّ٠مشاط١ح ،تّا فٟ
رٌه اٌّٛاجٙح اٌس١اس١ح ٚاٌؼسىش٠ح ِغ حشوح (ٚ )M23اٌؼاللاخ اٌّرٛذشج ِغ سٚأذا؛
آخزاً ف ٟاإلػرثاس اٌرأث١ش اٌساٌة ألػّاي اٌؼٕ
اٌ ُّجرّؼاخ ف ٟذٍه إٌّطمح؛

فِٕ ٟطمح جّٛٙس٠ح اٌىٔٛغ ٛاٌذّ٠مشاط١ح ػٍٝ

آخزاً ف ٟاإلػرثاس دٚس اٌثشٌّاْ اإلفش٠م ٟف ٟذؼض٠ض اٌسالَ ٚاألِٓ ف ٟاٌماسج األفش٠م١ح؛
لشس اٌثشٌّاْ االفش٠م:ٝ
 .1ئسساي تؼثح ٌرمص ٟاٌحمائك ئٌ ٝجّٛٙس٠ح اٌىٔٛغ ٛاٌذّ٠مشاط١ح ٚسٚأذا ِٓ أجً جّغ اٌّؼٍِٛاخ
اٌالصِح ػٓ اٌحاٌح اٌسائذج ف ٟششق جّٛٙس٠ح اٌىٔٛغ ٛاٌذّ٠مشاط١ح.
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 .6قرار حول إرسال بعثة ُحسن نواٌا إلى كٌنٌا
آخذاً فً اإلعتبار أن انتخابات مارس  2013التً عقدت فً كٌنٌا كانت مثمرة وسلمٌة؛
ُمستذكراً التجربة األلٌمة التً مر بها الشعب الكٌنً بعد اإلنتخابات المزورة عام 2002؛
ُمدركا ً بأن اإلنتختابات الناجحة التً تم إجرائها ُتعد مثاالً جٌداً للدول الغفرٌقٌة ،وٌنبغً اإلشادة بالقادة
الكٌنٌٌن والشعب الكٌنً على هذا اإلنجاز؛
ُِسرزوشاً لشاسٖ سلُ ،PAP.3/PL/Res.12 (11) :اٌ ُّؼرّذ فِ ٟا ،2013 ٛ٠تاسساي تؼثح ُحسٓ ٔٛا٠ا ئٌٝ
جّٛٙس٠ح و١ٕ١ا؛
سٍُ ٚاألِٓ ٚاإلسرمشاس ف ٟاٌماسج اإلفش٠م١ح؛
آخزاً ف ٟاإلػرثاس دٚسٖ وذافغ ٌٍ ُ
ٌُقرر البرلمان اإلفرٌقً:
.1

إرسال بعثة ُحسن نواٌا إلى كٌنٌا لإلعراب عن تقدٌره العمٌق وإبداء تضا ُمنه مع القادة
السٌاسٌٌن وشعب جمهورٌة كٌنٌا ،على إجرائهم إلنتخابات ناجحة و ُمثمرة فً مارس .2013
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 .7قرار حول إرسال بعثة تقصً حقائق إلى جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى
ُمدركا ً لخطورة األوضاع السٌاسٌة واألمنٌة واإلنسانٌة السائدة فً جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى؛
ُمعربا ً أٌضا ً عن قلقه من تدهور الوضع األمنً فً تلك الدولة؛
آخذاً فً اإلعتبار التدهور ال ُمتسارع وهشاشة الوضع اإلنسانً واألمنً ،مما أدى إلى إعاقة حركة
المواطنٌن والسلع فً جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى؛
آخذاً فً اإلعتبار كذلك تواجد الملٌشٌات وال ُمرتزقة األجانب ال ُمدججٌن باألسلحة الثقٌلة فً جمهورٌة
إفرٌقٌا الوسطى ،والحاجة الماسة إلى إجالء هؤالء ال ُمرتزقة األجانب خارج البالد؛
ُمعربا ً عن قلقه حٌال أوضاع النازحٌن واللالجئٌن وحاجتهم الماسة لل ُمساعدات اإلنسانٌة وغٌرها من
خدمات الرعاٌة الصحٌة والتعلٌمٌة والمٌاه والغذاء؛
ٌُقرر البرلمان اإلفرٌقً؛ بأن:
ضم كافة فئات ُمجتمع جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى ،لتهٌئة مناخ سلمً قبل
 .1تنظٌم حوار شامل ٌ ُ
إجراء اإلنتخابات.
ضم كافة المعنٌٌن وأطراف النزاع فً
 .2دعوة اإلتحاد اإلفرٌقً إلى تنظٌم مؤتمر قاري ٌ ُ
جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى.
 .3دعوة اللجنة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب إلى اإلستجابة والتحري بشأن اإلنتهاكات
الجسٌمة لحقوق اإلنسان التً أُر ُتكبت فً جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى.
 .4العمل على رفع العقوبات اإلقتصادٌة المفروضة على جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى ،بعد تعهد
سلم.
األطراف ال ُمتحاربة بإقرار ال ُ
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 .8قرار حول ُمعاهدة تجارة األسلحة الصغٌرة
إذ ٌضع فً اعتباره اإلرث المفزع ال ُمتمثل فً خسائر األرواح والمعاناة فً القارة األفرٌقٌة وكافة
أرجاء العالم ،الناجم عن عدم كفاٌة القوانٌن المنظمة لتجارة األسلحة الدولٌة وال سٌما األسلحة
الصغٌرة واألسلحة الخفٌفة؛
وإدراكا منه للحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمنع وتخفٌف هذه المعاناة والخسائر فً
األرواح البشرٌة فً المستقبل؛
ُمرحبا ً بشدة بإبرام معاهدة تجارة األسلحة فً مقر األمم المتحدة فً نٌوٌورك بتارٌخ  2أبرٌل 2013
والتً فُتح باب التوقٌع علٌها فً ٌ 3ونٌو 2013؛

مشٌرا الى ان عدداً كبٌراً من الدول األفرٌقٌة وقعت بالفعل على معاهدة األسلحة ()ATT؛
ُمدركا ً تما ًم الهمٌة التوقٌع على ُمعاهدة تجارة األسلحة؛
ٌرحب بتأسٌس البرلمان اإلفرٌقً لمجموعة البرلمانٌٌن من أجل العمل العالمى ( )PGAككٌان من
شأنه تٌسٌر األعمال الجارٌة والمداوالت لتأمٌن اإلنفاذ المبكر والفعال لمعاهدة تجارة األسلحة ؛
ُمتعهداً بالتواصل مع كافة المعنٌٌن وكذلك مع األمانة العامة لمجموعة البرلمانٌٌن من أجل العمل
العالمً ( ،)PGAوعلى أساس المناقشات والمبادرات الدورٌة ال ُمنتظمة التً سوف تتخذ لتعزٌز النفاذ
المبكر لمعاهدة تجارة األسلحة وتنفٌذها بقوة؛
ن ُعرب عن تقدٌرنا للبرلمان األفرٌقً إلستضافته و دعم هذه الدورة للجنة المشتركة بشأن معاهدة
تجارة األسلحة و مجموعة البرلمانٌٌن؛
و علٌه قرر البرلمان األفرٌقً:
العمل مع البرلمانٌٌن وكذلك البرلمانات الوطنٌة للدفاع عن ُمعاهدة األسلحة الصغٌرة فً الدول
اإلفرٌقٌة ،والعمل على تسرٌع وتٌرة ال ُمصادقة علٌها لدخولها حٌز التنفٌذ.
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 .1لشاس تشأْ ذط٠ٛش لطاع اٌطالح ف ٟأفش٠م١ا ِٓ أجً اٌرّٕ١ح اٌّسرذاِح
آخزاً ف ٟاإلػرثاس أْ ِسأٌخ اٌطبلخ رُعزجش لض١خ دبسّخ ٚأِشا د٠ٛ١ب ٌشفب٘١خ اٌشعٛة األفش٠م١خ ٚ
أج١بي اٌّسزمجً؛
ُِذسوا ً ٌٍحاجح اٌٍّحح ٌزٕس١ك اٌس١بسبد ٚاٌزشش٠عبد ٚاٌٍٛائخ اٌّزعٍمخ ثّشبس٠ع اٌطبلخٚ ،ئدساجٙب
عٍ ٝسأط لبئّخ أ٠ٌٛٚبد ٚوبٌخ إٌ١جبد؛
ئدساوا ٌضشٚسح رط٠ٛش ثشاِج ِشزشوخ ِع ٚوبٌخ اٌششاوخ اٌجذ٠ذح ٌزّٕ١خ ئفش٠م١ب (إٌ١جبد) فِ ٟجبي
اٌطبلخ ٚر١س١ش اٌذصٛي عٍ ٝاٌج١بٔبد اٌ ُّزعٍمخ ثمضب٠ب اٌطبلخٚ ،سفع وفبءح ٚرعض٠ض ِإسسبد
اٌذٌٚخ ِٓ أجً دفع ثشاِج اٌطبلخ عٍ ٝاٌطش٠ك األِثً؛
ٚذصّّ١ا ً عٍ ٝاٌسعٚ ٟاٌعًّ ِٓ أجً دفع لضب٠ب اٌطبلخ ئٌ ٝاألِبَِ ،ع رعض٠ض اٌزعب ْٚاٌّشزشن
فِ ٟجبي ِشبس٠ع اٌطبلخ؛
ئػرشافا ً ثبٌذبجخ ئٌ ٝرشو١ض اٌجٛٙد ٚرص٠ٛجٙب ٔذ ٛرٛف١ش اٌىٙشثبء ف ٟإٌّبطك اٌش٠ف١خ؛
لشس اٌثشٌّاْ األفش٠م:ٟ
 . 1اسزىشبف اِىبٔ١خ ئعذاد آٌ١بد ٌّعبٌجخ اٌزذذ ٞاٌّزّثً فُٔ ٟذسح ا١ٌ٢بد اٌّزعٍمخ ثبٌزصذ٠ك
عٍ ٝاٌ ُّعب٘ذاد ٚاإلرفبل١بد اٌم١ِٛخ اٌالصِخ ٌ ُّعبٌجخ رذذ٠بد عذَ ٚغ١بة ُِسبءٌخ اٌجشٌّبٔبد
ٌٍذىِٛبد ِٚذبسجزٙب ،ثبإلضبفخ ئٌِ ٝسأٌخ ر١ّٙش اٌذٚس اٌشلبثٌٍ ٟجشٌّبٔبد ف٘ ٟزا اٌصذد.
 . 2ئعذاد ئطبس لبسُِ ٞشزشن ٌس١بسبد ُ ٚخطظ اٌطبلخِ ،ع اٌجذث عٍ ٝاٌّصبدس اٌّخزٍفخ ٌٍطبلخ
 ٚششوبد اٌط١شاْ ٚوزٌه خ١بساد اٌزىٌٕٛٛج١ب ِٓ خالي عمذ ِإرّش اٌطبلخ اٌمبس ٞف ٟأفش٠م١ب .
 . 3رشج١ع اٌجشٌّبٔبد اٌٛطٕ١خ ٚدثٙب عٍ ٝئ٠الء ئ٘زّبَ أوجش ٌّجبدب اٌذىُ اٌشش١ذ ٚاإلداسح اٌعبِخ
عٕذ رٕبٚي فضب٠ب خذِبد اٌطبلخ ٚا٢ثبس اٌج١ئ١خ ٚاٌزٛص٠ع اٌعبدي ٌٍخذِبد فِ ٟخزٍف اٌ ُّجزّعبد،
ِع اٌزشو١ض عٍ ٝإٌّبطك اٌش٠ف١خ ٚاٌ ُّجزّعبد اٌفم١شح.
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لشاس تشأْ ئػادج ذأو١ذ اإلٌرضاَ تأّ٘١ح األسشج ف ٟئفش٠م١ا
ئلشاساً ٚذمذ٠شاً إلدزفبي اٌمبسح اإلفش٠م١خ ثبٌع١ذ اٌز٘ج ٟإلٔشبء ِٕظّخ اٌٛدذح اإلفش٠م١خ رذذ شعبس "اٌ٠ٛٙخ
اإلفش٠مبٔ١خ ٚإٌٙضخ اإلفش٠م١خ"ٚ ،وزٌه اإلدزفبي ثّشٚس عششح أعٛاَ عٍ ٝئٔشبء اٌجشٌّبْ اإلفش٠مٟ؛
ئدساوا ً ثأْ ٘زٖ اإلدزفبالد رُز١خ فُشصخ فش٠ذح ٚربر ٟف ٟاٌٛلذ إٌّبست ٌٍزف ُىش ِٕٚبلشخ اٌمٚ ُ١اٌّجبدب اٌزٟ
رشثظ ثٕٕ١بٚ ،اٌزٔ ٟشفع سا٠زٙب خفبلخ ٔ ٌٓٚسّخ ثأذثبس٘بِ ،ع اٌزأو١ذ ثأْ االُسشح رُعزجش اٌزجس١ذ اٌذم١مٟ
ٌزٍه اٌمٚ ُ١اٌّجبدب اٌسبِ١خ ،د١ث أٔٙب اٌّىبْ اٌز ٞرجذأ ٚرٕز ٟٙف ٟد١برٕب؛
ِغ اإللشاس ،ثأْ اٌّ١ثبق األفش٠مٌ ٟذمٛق اإلٔسبْ ٚاٌشعٛة ٠صف األسشح ثبعزجبس٘ب االِ ٓ١عٍ ٝاألخالق
ٚاٌم ُ١اٌزمٍ١ذ٠خ اٌز٠ ٟعزشف ثٙب اٌّجزّع ٚ ،سزظً اٌٛدذح اٌطج١ع١خ أسبسب ٌٍّجزّع .فأٗ ٕ٠جع ٟعٍ ٝاٌذٌٚخ
دّب٠خ األسشح ٚسعب٠خ ِصبٌذٙب اٌّبد٠خ ٚاٌّعٕ٠ٛخ ٚرذم١ك سفب٘١زٙب؛
ٚػ١ا ً ثأْ األسشح ِ٘ ٟفزبح ٔجبح اٌس١بسبد ٚرط٠ٛش٘ب ٚرٕف١ز٘ب ،ئر أٔٙب رعزجش عبِال ِذٛس٠ب فٟ
ِذبٚالد ئ٠جبد دٍٛي ٔبجعخ ٌّشبوً اٌمبسح اإلفش٠م١خٚ ،أْ أِ ٞجبدسح ال رأخز األسشح ثع ٓ١االعزجبس،
سٛف رىٔ ْٛبجذخ جضئ١ب فمظ٘ ،زا ئرا لذس ٌٙب إٌجبح؛
ٚػ١ا ً وزٌه ،ثأْ األسشح رزعشض ٌضغٛط ٘بئٍخ ثسجت ِجّٛعخ ِزٕٛعخ ِٓ اٌعٛاًِ اإلجزّبع١خ
ٚاٌذّٛ٠غشاف١خ ٚااللزصبد٠خٚ ،ثبٌزبٌ ٟرزعشض ٌٍِ ٓ٘ٛمبسٔخ ثّب ُعشف عٕٙب وشجىخ األِبْ اٌشئ١سٟ
ٌشعٛثٕب؛
ٚئر ٔش١ش ئٌ ٝأْ ،اٌجشٌّبْ األفش٠م٠ ٟزجٗ ٔذ ٛاٌذصٛي عٍُ ٝسٍطبد رشش٠ع١خٚ ،أْ ٘زا ٘ ٛاٌٛلذ
إٌّبست ٌٍعًّ عٍ ٝرٕف١ز اٌزضاِبد ِٕظّخ اٌٛدذح األفش٠م١خ ٚاالرذبد األفش٠مٌ ٟزعض٠ض األُسشح سفب٘١زٙب
ف ٟلبسرٕب اإلفش٠م١خٚ .رشًّ ٘زٖ ِٓ ،ث ٓ١أِٛس أخش:ٜ
• إعالن داكار /نغور بشأن السكان واألسرة واٌزّٕ١خ اٌّسزذاِخ ()1992
• إعالن واغادوغو وخطة العمل لتعزٌز العمالة وتخفٌف حدة الفقر ()2004
• خطة العمل بشأن األسرة ()2004
• دعوة لٌفٌنغستون من أجل العمل بشأن الحماٌة االجتماعٌة ()2002
• دعوة ٌاوندي للعمل ()2002
• إطار السٌاسة االجتماعٌة إلفرٌقٌا ()2002
• إعالن الخرطوم بشأن تفعٌل السٌاسات االجتماعٌة نحو شمولٌة التكافل االجتماعً ()2010
• الموقف األفرٌقً الموحد بشأن األسرة فى اٌزوش ٜالدولٌة لحقوق الطفل ()2012( )IYF

إعرابا ً عن القلق البالغ الذي ٌساورنا بشأن خطة العمل المعنٌة باألسرة ٌعبَ  ،2009التً اعتمدتها
اٌجّع١خ اٌعبِخ ٌشؤسبء دٚي ٚدىِٛبد اإلرذبد اإلفش٠م ٟفً ٌولٌو ٚ ،2004اٌز ٟأشبسد ئٌ ٝأْ عذدا
ِذذٚدا ِٓ اٌذٚي اإلفش٠م١خ لذ ارخزد ئجشاءاد ٍِّٛسخ لتنفٌذ بعض التوصٌات الرئٌسٌة؛
ئدساوا ً  -ف ٟعشٌة الذكرى العشرٌن للسنة الدولٌة لألسرة فً عام  -2014ئْ ِٓ مسؤولٌتنا وجشٌّبْ
أفرٌقً؛ العمل على زٌادة الوعً العام بأهمٌة دور األسرة فً التنمٌة اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة فً
إفرٌقٌاٚ ،وزٌه دعوة الحكومات وحثها على تنفٌذ االلتزامات القارٌة التً تهدف إلى حماٌة األسرة؛
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قرر البرلمان االفرٌقى:
 - )1تنظٌم سلسلة من ورش العمل ُتركز على أعداد الساٌاسات المُتعلقة باألسرة فً كافة اللجان
البرلمانٌة.
 - )2دعوة وحض الدول األعضاء لضمان التنفٌذ الفعال لكافة المسائل الرئٌسٌة المتعلقة بُخطط
عمل وبرامج األسرة فً عام  .2014وتقٌٌم آثار السٌاسات اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة.
 - )3على ضوء أجندة ُ
الخطة اإلستراتٌجٌة نصف القرنٌة  2003لإلتحاد اإلفرٌقً ،والذكرى
الخمسٌن إلنشاء منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة ،والتً ُتصادف الذكرى العشرٌن للٌوم العالمً
لألُسرة ،ندعو إلى أن ٌكون العام  2014عاما ً لأل ُسرة اإلفرٌقٌة ،ونشجع مؤسسات اإلتحاد
اإلفرٌقً والدول األعضاء على إٌالء عناٌة خاصة لهذه السنة ،وذلك بإتخاذ خطوات عملٌة
وفعالة لحماٌة األسرة فً إفرٌقٌا.
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 .1توصيات بشأن الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى
ُمعربا ً عه قهقه انعميق ِٓ األٚػبع األِٕ١خ ٚاإلَٔبٔ١خ اٌقط١وح علاً ف ٟعّٛٙه٠خ افو٠م١ب اٌٍٛطٝ؛
ُمستنداً على تقرٌر بعثة تقصً الحقائق الموفدة إلى جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى فً أكتوبر  ،3102وفقا ً
لقراره المُعتمد خالل دورته العادٌة الثانٌة "البرلمان الثالث" المنعقدة فً ماٌو 3102؛
آخذاً في اإلعتبار أن التغٌٌر غٌر الدستوري الذي تم فً  32مارس  ،3102أدى إلى إنفراط عقد األمن
نتٌجة إنتشار السالح بكافة األنواع والتواجد الدائم للمُتمردٌن والمُرتزقة األجانب فً العاصمة
"بانقً" ،وفً بقٌة مُحافظات البالد؛
آخذاً في اإلعتبار أن جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى ُتعانً أزمة غٌر مسبوقة أدت إلى تدهور القٌم األخالقٌة
وحدوث إنتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان؛
ُمستهجنا ً سلوك المفوضٌة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب ،التً لم تقُم بأي زٌارة إلى جمهورٌة
إفرٌقٌا الوسطى للتأ ُكد من مدى إنتهاكات حقوق اإلنسان فً تلك الدولة ،واإلفالت من العقاب
السائد هُناك؛
آخذاً في اإلعتبار إعالن انجمٌنا الصادر فً  01أبرٌل  ،3102المُعتمد بعد وقوع اإلنقالب العسكري
فً  32مارس  ،3102والذي حدد إدارة الفترة اإلنتقالٌة بـ  01إلى  32شهراً ،وكذلك تنظٌم
وإجراء إنتخابات رئاسٌة وتشرٌعٌة خالل الفترة اإلنتقالٌة المنصوص علٌها؛
آخداً في اإلعتبار أن العقوبات القانونٌة التً أعلنها اإلتحاد اإلفرٌقً أدت إلى تفاقُم األزمة اإلقتصادٌة فً
البالد ،التً صار سُكانها ضحاٌا للوضع المأزوم ،مما أدى إلى عدم قُدرة الحكومة على مُمارسة
واجباتها السٌادٌة؛
آخذاً في اإلعتبار الهواجس التً أثارها مواطنو جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى عند لقائهم ببعثة تقصً الحقائق
التً أوفدها البرلمان اإلفرٌقً؛
يوصي البرلمان اإلفريقي:
 .1على اإلتحاد اإلفرٌقً اإلسراع فً إرسال بعثة الدعم الدولٌة ونشرها فً كافة أنحاء أراضً
جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى بهدف تهٌئة مناخ إٌجابً ٌُساعد على إجراء اإلنتخابات وانطالق الحمالت
اإلنتخابٌة وتوفٌر الخدمات اإلنسانٌة؛
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 .2على الحكومة اإلنتقالٌة إتخاذ التدابٌر الالزمة واإلجراءات العاجلة إلعادة توطٌن النازحٌن قسراً عن
أماكن سكنهم ،حتى ٌتسنى تقدٌم العون اإلنسانً والخدمات اإلجتماعٌة لهُم ،كالرعاٌة الصحٌة والتعلٌم
والماء والغذاء ،إلخ .التً تم تدمٌرها خالل األزمة؛
 . 3على اإلتحاد اإلفرٌقً إتخاذ اإلجراءات الضرورٌة لرفع العقوبات اإلقتصادٌة المفروضة على
جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى لتمكٌن الحكومة اإلنتقالٌة من حشد الموارد المالٌة ألكاء اٌقلِبد اٌؼبِخ ٚكفغ
اٌوٚارت ٚاػلاك ٚرٕظ ُ١أزقبثبد ماد ِظلال١خ ٚونٌه رٛف١و اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ اٌؼبِخ األٍبٍ١خ ٚػٍ ٝارقبم
اعواءاد ،ف ٟألوة ٚلذ ِّىٓ ِٓ ،أعً ػّبْ ػٛكح اٌشووبء ٚاٌزمٕٚ ٓ١١اٌّبٌ ٓ١١اٌ ٝعّٛٙه٠خ أفو٠م١ب
اٌٍٛط ٝالٍزئٕبف كػّ ُٙاٌّبٌٌٍ ٟجالك .؛
 .4على الحكومة اإلنتقالٌة إٌالء أهمٌة قُصوى لنزع سالح الملٌشٌات فً جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى،
وإجالء المُرتزقة األجانب المُسلحٌن تسلٌحا ً ثقٌالً ،الذٌن ٌتحركون ب ُكل حرٌة فً البالد ،وذلك بُغٌة تهٌئة
المناخ الالزم للقٌام بحمالت إنتخابٌة حُرة و آمنة؛
 .5على اإلتحاد اإلفرٌقً ممارسة الضغوط على األطراف الرئٌسة الثالثة المُكلفة بإدارة الفترة اإلنتقالٌة
و ذلك من أجل التعاون والتنسٌق لمصلحة جمٌع مواطنً جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى؛
 .6على المفوضٌة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب العمل سرٌعا ً بشأن اإلنتهاكات الخطٌرة لحقوق
اإلنسان وممارسات اإلفالت من العقاب السائدة فً جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى؛
 . 7على الحكومة اإلنتقالٌة إجراء حوار شامل بٌن كافة فئات مُجتمع جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى من أجل
تهٌئة مناخ سلمً قُبٌل اإلنتخابات؛
 .8على اإلتحاد اإلفرٌقً تنظٌم مؤتمر قاري بمُشاركة كافة المعننٌن وأطراف النزاع فً جمهورٌة إفرٌقٌا
الوسطى.
.
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 . .2توصيات بشأن الوضع في جمهورية مالي
آخذاً في اإلعتبار التقدم الملحوظ على الساحة السٌاسٌة فً جمهورٌة مالً؛
وإذ وشير اٌ ٝىػيػخ إٌظبَ اٌلٍزٛه ٞفِ ٟبٌ ٟثؼل ػٛكح رّوك اٌطٛاهق اٌٍَّؼ ف ٟإٌّبؽك اٌشّبٌ١خ ِٓ ِبٌٟ
ٚاالٔمالة اٌؼَىو ٞاٌن ٜلبَ ثٗ اٌغٕٛك اٌّزّوك ْٚثم١بكح اٌىبثزٓ أِبك١٘ ٚب ٍبٔٛغٛ؛
ُمشيداً بجهود مجموعة تنمٌة دول غرب إفرٌقٌا (اكواس)  ٚاٌّغزّغ اٌل ٌٟٚفً أقرار السُلم فً مالً؛
ُمقدراً إستعادة النظام الدستوري فً البالد من خالل تنظٌم إنتخابات نزٌهة وشفافة؛
ُمهنئا ً الرئيس /إبراهٌما ابوبكر كٌتا ،بإنتخابه على رأس هرم السُلطة ف ٝعّٛٙه٠خ ِبٌ ٝ؛
وإذ يعترف ثبٌغٛٙك اٌّجنٌٚخ ِٓ لجً ػٍّ١خ ٍ١وفبي  ٚلٛح اٌزلفً اٌزشبك٠خ اٌٍَّؾخ فِ ٟبٌ ٟاٌز ٟرمٛك٘ب فؤَب
ثّشبهوخ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ ِضً رشبك ٚإٌ١غو ِٓ ،ث ٓ١ألطبه أفوٌّ ،ٜطبهكح اٌغّبػبد اٌغٙبك٠خ ِٓ رّجىزٛ
ٚغبٚ ٚو١لاي؛
مشيرا إنى أٔٗ ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ اٌغٛٙك اٌز ٟثنٌزٙب ػٍّ١خ ٍ١وفبي ،ال رياي اٌغّبػبد اٌغٙبك٠خ ِٛعٛكح ٚرشىً
فطوا ػٍِ ٝبٌٚ ٟوبًِ إٌّطمخ اإللٍ١ّ١خ ف ٟغوة أفو٠م١ب؛
يديه أؽلس اٌٙغّبد االٔزؾبه٠خ ف ٟغبٚ ٚرّجىزٚ ٛاٌٙغّبد ف ٟإٌ١غو (أهٌ١ذ ٚأغبك٠ي) ٚاٌز ٟرش١و اٌ ٝأْ
ِبٌِٕٚ ٟطمخ اٌَبؽً لل كفٍذ فِ ٟوؽٍخ عل٠لح ِٓ اٌؾوة غ١و اٌّزىبفئخ ِغ اٌغّبػبد اٌٍَّؾخ اٌّغٌٛٙخ
اٌ٠ٛٙخ ٚاٌز ٝرٙلك اٌَالَ اإللٍ ّٟ١أ ٚؽز ٝثمبء عّ١غ كٚي إٌّطمخ ؛
آخذاً في اإلعتبار ،أن مسألة المُصالحة الوطنٌة ذات أهمٌة ُكبرى لجمهورٌة مالً؛
واعترافا ثبٔشبء ٚىاهح ِىٍفخ ثبٌّظبٌؾخ ٚاٌزّٕ١خ ف ٟإٌّطمخ اٌشّبٌ١خ ِٓ لجً اٌوئ ٌ١إٌّزقت ؽل٠ضب.
يوصى االتحاد االفريقى:
 .1على حكومة مالى ،إتخاذ إجراءات سرٌعة و مالئمة لتعزبز الساللم الوطنى و إدماج الالجئٌن
والنازحٌن فً المُجتمع؛
 .2على اإلتحاد اإلفرٌقً الشروع فوراً فً تجهٌز وتفعٌل قوة اإلنذار اإلفرٌقٌة إلدارة األزمات و محاربة
التطرف فى مالى.
 .3على اإلتحاد اإلفرٌقً حث الدول اإلفرٌقٌة على حشد جهودها لمُساندة بعثة األُمم المُتحدة لحفظ
اإلستقرار فً مالً (مٌنوسما) ودعمها فً حربها ضد اإلرهاب والتطرف الذي أصبح عابراً لالقطار؛
 .4أْ ٠م َٛاالرؾبك األفو٠م ٟثزط٠ٛو ٚرٕف١ن اٍزوار١غ١خ ِزّبٍىخ إللبِخ ٍالَ كائُ فِٕ ٟطمخ اٌَبؽً؛
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.5على القادة األفارقة تطوٌر تعاونهم من خالل تبادل المعلومات والسٌطرة الفعالة على الحدود بهدف
وضع حد نهائً لهجمات المجموعات اإلرهابٌة فً القارة اإلفرٌقٌة.
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 .3انتىصياث بشأن انىضع فى غيىيا
ً
نتٌجة لسلسلة األزمات السٌاسٌة التى شهدتها جمهورٌة غٌنٌا خالل السنوات السبع
شعورا بالقلق العميق
الماضٌة؛
وبالنظر إلى حقيقة أن االنتخابات الرئاسٌة فى  2010آذنت ببدء عودة كاملة إلى حكومة مدنٌة بإنتخاب السٌد
ألفا كوندي؛
وبالنظر إلى أن العجز منذ ثالث سنوات إلٌجاد حل للمأزق السٌاسً بٌن الحكومة والمعارضة بشأن قضٌة
االنتخابات التشرٌعٌة وبقاء البالد فً دوامة من عدم الٌقٌن وعدم االستقرار؛
وشعورا بالسعادة نحو السلوك السلمً لالنتخابات التشرٌعٌة فً  22سبتمبر  2013بعد عدة تأجٌالت؛
وإذ وشير اٌ ٝاالٔزقبة اٌلّ٠مواؽٌٍ ٝجوٌّبْ ٘ ٛكػبِخ أٍبٍ١خ ِٓ شؤٔٙب أْ رلػُ اٌّئٍَبد اٌلّ٠مواؽ١خ
ف ٟغ١ٕ١ب؛
يدين زٌادة البعد العرقً للصراع السٌاسً الغٌنً؛
وشجع عٛٙك اٌوئ ٌ١أٌفب ؤٛل ٞإلطالػ االلزظبك اٌغ ٕٝ١؛
يوصى البرلمان االفريقى:
ٕ٠ .1جغ ٟػٍ ٝاالرؾبك األفو٠م ٟأْ َ٠ؼ ٝعب٘لا ٌٍؾفبظ ػٍ ٝؽٛاه ِفزٛػ ث ٓ١اٌم ٜٛاٌَ١بٍ١خ اٌغ١ٕ١خ؛أن
المجتمع الدولً ٌجب أن ٌسعى جاهدا للحفاظ على حوار مفتوح بٌن القوى السٌاسٌة الغٌنٌة؛
 .2أن ٌبقى اٌّجؼٛص ْٛاٌقبط ْٛبمنظمة االمم المتحدة ،و االتحاد األفرٌقً والجماعة االقتصادٌة اإلكواس
ملتزمٌن بإدارة الوضع فً غٌنٌا ؛
ٌ .3نبغً انخراط القوى السٌاسٌة الغٌنٌة فً حوار صادق موجه نحو المصالحة و وحدة البالد؛
 .4أن تستكمل الحكومة تحقٌقاتها لإلصالح فً قطاع المعادن من أجل جذب المستثمرٌن الدولٌٌن الذٌن سوف
ٌساهمون فى بدء االقتصاد الغٌنً.
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 .4انتىصياث بشأن انىضع فى كيىيا
شعورا بالقلق تجاه التطورات األخٌرة فً األوضاع السٌاسٌة واألمنٌة فً كٌنٌا؛
وديه بشدة ٘غٍ 21 َٛجزّجو  2013ػٍِ ٝوويٌزَٛق َ٠ٚذ ع١ذ ف١ٔ ٟوٚثٟ؛
وإدراكا لحقٌقة أن االرهاب ٌشكل تهدٌدا للسالم واألمن فً منطقة شرق أفرٌقٌا وكذلك فً منطقة القرن
األفرٌقً؛

يوصى البرلمان األفريقي
 .1أن ٌسعى االتحاد األفرٌقً إلى اٌجاد حل إقلٌمً عاجل ٌتناول خطر التطرف ومنع التجنٌد من قبل
الجماعات االرهابٌة فً منطقة شرق أفرٌقٌا.
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 .5انتىصياث بشأن اانىضع فى جمهىريت انكىغى انديقراطيت
إذ يعرب عه بانغ انقهق ٌألؽلاس ف ٟإٌّبؽك اٌشول١خ ِٓ عّٛٙه٠خ اٌىٔٛغ ٛاٌلّ٠مواؽ١خ ٚاٌز ٌُ ٝرؼوف
االٍزمواه ٌٕؾ ٛػشو ٓ٠ػبِب؛
يشير اٌ ٝرٛط١خ ( N° PAP.3/PL/Recom.12 )IIاٌز ٝرووي ػٍ ٝؽم١مخ أْ رّوك  M23لل هِ ٝثشوق
عّٛٙه٠خ اٌىٔٛغ ٛاٌلّ٠مواؽ١خ ف ٟؽٍمخ عل٠لح ِٓ اٌؼٕف؛
مشيرا اٌ ٝفشً اٌّفبٚػبد اٌّزؼلكح  ٚ ٚوً اٌّؾبٚالد اٌؼَىو٠خ اٌز٘ ٝلفذ اٌ ٝوَو كائوح اٌؼٕف ٌٚىٓ
ك ْٚعلٜٚ؛
وإذ يشير اٌ ٝأْ اؽبه ارفبق اٌَالَ ٚاألِٓ ٚاٌزؼب ْٚاٌّٛلغ ف ٟأك ٌ٠أثبثب أٚائً ػبَ  ،2013ال ٠ياي ٚاؽلا ِٓ
ا١ٌ٢بد اٌز ٟرٙلف اٌ ٝرؾم١ك االٍزمواه ف ٟإٌّطمخ؛
مشيرا اٌ ٝأْ اٌؼاللبد ث ٓ١اٌؾىِٛز ٓ١اٌىٔٛغ١ٌٛخ ٚاٌوٚأل٠خ ثشؤْ اٌَّبئً اٌّزظٍخ ثشوق اٌىٔٛغ ٛال رياي
ِزٛروح  ٚأْ األُِ اٌّزؾلح أٍَذ كػُ هٚأل ٞيM23؛
مشيرا اٌ ٝأْ اٌّئرّواد اٌٛؽٕ١خ اٌز ٟػملد ف ٟوٕ١شبٍب ف ٟاٌفزوح ِٓ  07-05أوزٛثو  2013وبْ ٌٙب اٌفؼً
ف ٟعّغ ِّضٍ ٟأؽياة اٌّؼبهػخ  ٚاٌغبٌج١خ اٌؾبوّخ ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّلٔٚ ٟاٌّئٍَبد اٌؼبِخ ٚثؼغ
اٌغّبػبد اٌٍَّؾخ؛
واعترافا ثمواه اٌوئ ٌ١عٛى٠ف وبث١ال ثزى ٓ٠ٛؽىِٛخ ٚؽلح ٚؽٕ١خ ف ٟعّٛٙه٠خ اٌىٔٛغ ٛاٌلّ٠مواؽ١خ
(ٚ ،)CDRفبطخ ف ٟاٍزغبثخ ٌزٛط١بد  679إٌّجضمخ ػٓ اٌّئرّواد اٌٛؽٕ١خ ٚرشىً ٌغٕخ اٌّزبثؼخ فِ ٟب
ٍجك مووٖ رٛط١بد ثشؤْ فزوح أ١ٌٚخ ِلرٙب ٍٕخ ٚاؽلح لبثٍخ ٌٍزغل٠ل ػلح ِواد وٍّب كػذ اٌؾبعخ اٌ ٝمٌه؛
يوصى البرلمان االفريقى:
 .1أْ رم َٛاالُِ اٌّزؾلح ٚاالرؾبك األفو٠م ٟثزٕظٚ ُ١اإلشواف ػٍ ٝاعواء ؽٛاه ٍ١بٍ ٟث ٓ١عّ١غ اٌغٙبد
اٌفبػٍخ اٌٛؽٕ١خ ٚاإللٍ١ّ١خ اٌّؼٕ١خ ثؤىِخ اٌىٔٛغ ٛاٌشول١خ؛
 .2أْ رفوع أْ ِٕظّخ األُِ اٌّزؾلح ٚاالرؾبك األفو٠م ٟػمٛثبد ػٍ ٝأ ٞثٍل صجذ أٔٙب رؼًّ ػٍ ٝىػيػخ
اٍزمواه عبهارٙب.

)PAP.3/PL/Recoms.06(III

8

 . 6تىصياث بشأن انىضع فى انصىمال
باالشارة اٌِٛ ٝاطٍخ ؽىِٛخ اٌوئ ٌ١ؽَٓ ش١ـ ِؾّٛك عٛٙك٘ب إلؽواى ثؼغ اٌزملَ ِٕن ر ٗ١ٌٛاٌٍَطخ فٟ
ٍ10جزّجوػبَ  2012؛
وتقديرا ٌٍلػُ اٌل ٌٝٚاٌٙبئً اٌن ٜرزٍمبٖ اٌؾىِٛخ اٌظِٛبٌ١خ ؛
و تقديرا ٌٍلػُ إٌّّٛػ ٌٍظِٛبي ِٓ لجً ثؼغ اٌلٚي االفو٠م١خ ِضً اٚغٕلا ٚو١ٕ١ب ١ٍٚواٌٚ ْٛ١ثٛهٔٚلٞ
ٚاصٛ١ث١ب ِٓ ،ث ٓ١ألطبه أفو ،ٜف ٟؽوثٙب ػل ؽووخ اٌشجبة؛
باالشارة اٌ ٝاٌّشىٍخ االِٕ١خ  ٚاٌَ١بٍ١خ اٌىج١وح ف ٟعٛثبالٔل فالي إٌظف األٚي ِٓ ػبَ

2013؛

باعتبار أْ ٘نٖ األىِخ ثلأد ثبٌزٛرواد اٌزبٌ١خ ث ٓ١اٌؾىِٛخ االرؾبك٠خ اٌظِٛبٌ١خ (ٚ )SFGل١بكح اإلكاهح اٌّؾٍ١خ
ف ٟإٌّطمخ  ٚإٌبعّخ ف ٝاٌَ١طوح ػٍ ٝوَّ١بٚ ٛ٠إٌّبؽك اٌّؾ١طخ ثٙب؛
مشيرا بانثىاء ػٍ ٝاالرفبل١خ اٌز ٝلبِذ ثظ١بغزٙب اٌ١ٙئخ اٌؾى١ِٛخ اٌل١ٌٚخ ٌٍزّٕ١خ (ا٠غبك) ث ٓ١اٌؾىِٛخ االرؾبك٠خ
اٌظِٛبٌ١خ (ٚ )SFGاٌم١بكح اإلكاهح االٔزمبٌ١خ ٌغٛثب وّب ٚهك ف ٟارفبق فٍ ٟجزّجو  2013ف ٟأك ٌ٠أثبثب؛
مشيرا اٌ ٝأْ ٘١ئخ اال٠غبك رٍؼت كٚها ؽ٠ٛ١ب ف ٟاٌَؼ ِٓ ٟأعً اٌَالَ فٟ

اٌظِٛبي؛

و اعتبارا ٌٍّئرّو اٌل ٌٟٚاٌّؼٕ ٟثبٌظِٛبي اٌن ٞػمل ف ٟثوٚوًَ ٍ 16 َٛ٠جزّجو ػبَ ٚ 2013اٌن ٞػُ 50
ٚفلا هف١غ اٌَّز ِٓ ٜٛأفو٠م١ب ٚأٚهٚثب ٚاٌؼبٌُ اٌؼوثٚ ٟونٌه إٌّظّبد اإلَٔبٔ١خ ٚاٌّئٍَبد اٌّبٌ١خ اٌل١ٌٚخ
اٌزٔ ٟبلشذ كػُ االرفبق اٌغل٠ل ف ٝاٌظِٛبي ِٓ أعً اٌزغٍت ػٍ٘ ٝنٖ األىِخ؛
معتبرا اْ رٙل٠ل االه٘بة ال ٠ياي ٚاؽلاً ِٓ أوضو اٌم ٜٛاٌىج١وح اٌز ٝرؼ١ك اؽالي اٌَالَ ف ٟاٌظِٛبي ٚ
إٌّطمخ؛

يىصى انبرنمان االفريقى

:

 .1أْ رَؼ ٝاٌؾىِٛخ االرؾبك٠خ اٌظِٛبٌ١خ ( ،)SFGػٍٚ ٝعٗ اٌَوػخ ،إلٔشبء ِٕجو ٌٍؾٛاه ِغ أٌٚئه
االػؼبء ِٓ عّبػخ اٌشجبة اٌنٕ٠ ٓ٠جن ْٚااله٘بة  ٚااٌزطوف ٌزمل ُ٠رٕبىالد ِٓ شؤٔٙب أْ رؼغ ؽلا
ٌٍؼٍّ١بد اٌٍَّؾخ ٌٍغّبػخ ف ٟاٌجٍل؛
أْ رم َٛاٌؾىِٛخ االرؾبك٠خ اٌظِٛبٌ١خ ثزط٠ٛو ػٍّ١خ ٌٍَالَ ِغ األفن ثؼ ٓ١االػزجبه عّ١غ أطؾبة
.3
اٌّظٍؾخ ِٓ عّ١غ ِٕبؽك اٌجالك وق١به غ١و ػَىو ٞف ٟاٌجؾش ػٓ اٌَالَ؛
 . .3ؽشل اٌجٍلاْ األفو٠م١خ ٌلػُ اٌظِٛبي ِٓ فالي اهٍبي لٛاد اػبف١خ ِٓ اٌغ١ش  ٚاٌج ٌ١ٌٛاٌ ٝاٌجالك.

 .7تىصياث بشأن تغير انمىاخ وانفقر وانطاقت
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مشيرا انى ٚهشخ ػًّ ثٕبء اٌملهاد فِ ٝغبي رغ١و إٌّبؿ ٚاٌفمو ٚاٌطبلخ ألػؼبء ثبٌجوٌّبْ األفو٠مِٓ ٟ
 15اٌ 16 ٟأغَطٌ  2013ف١ِ ٟلهأل ،عٕٛة أفو٠م١ب؛
وإذ يدرك أْ اٌطبلخ رٍؼت كٚها ؽ٠ٛ١ب ف ٟرؾم١ك األ٘لاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ِٓ فالي للهرٗ ػٍ ٝرؾف١ي
إٌّ ٛااللزظبك ٞفٍك فوص اٌؼًّ ٚرؾَ ٓ١فوص اٌزؼٍٚ ُ١رؾَ ٓ١اٌظؾخ اٌؼبِخ ٚاٌوفب٘١خ؛
واعترافا ثؤْ ٕ٘بن أكٌخ ػٍ ٝاالؽزواه اٌؼبٌّٚ ٟرغ١و إٌّبؿ ثبٌفؼً ف ٟأفو٠م١ب ٚأْ آصبه رغ١و إٌّبؿ ثبٌفؼً
ػّ١مخٚ ،فبطخ ف ٟأفو٠م١ب؛
وإذ يدرك ونٌه أْ لطبع اٌطبلخ ٘ٚ ٛاؽل ِٓ اٌّظبكه اٌوئ١َ١خ ٌالٔجؼبصبد ِٓ اٌغبىاد اٌَّججخ ٌالؽزجبً
اٌؾواهَِٚ ٞبّ٘ب هئ١َ١ب ف ٟرغ١و إٌّبؿٚ .رش١و اٌزمل٠واد اٌ ٝأْ ِب ٠موة ِٓ  60ف ٟاٌّبئخ ِٓ
ِغّٛع أجؼبصبد اٌغبىاد اٌؾبٌ١خ ٔبرظ ِٓ لطبع اٌطبلخ ػٍ ٝاٌظؼ١ل اٌؼبٌّٟ؛
وإذ يدرك أيضا أْ اٌؾل ِٓ أجؼبصبد اٌغبىاد اٌَّججخ ٌالؽزجبً اٌؾواهٚ ،ٞفبطخ ف ٟر١ٌٛل اٌىٙوثبء،
٠جم٘ ٝلفب هئ١َ١ب ف ٟرؾم١ك أ٘لاف إٌّبؿ ػٍ ٝاٌّل ٜاٌطً٠ٛ؛
إذ يشير اٌِ ٝجبكهاد اٌطبلخ اٌؾبٌ١خ ِغ اٌزوو١ي ػٍ ٝأفو٠م١ب ِٓ ،ث ٓ١أِٛه أفو ٜف ٟاألُِ اٌّزؾلح
"اٌطبلخ اٌَّزلاِخ ٌٍغّ١غ"ِٚ ،ئٍَخ اٌزّ ً٠ٛاٌل١ٌٚخ ( )IFCاػبءح أفو٠م١بِٚ ،جبكهح إٌّبؿ ثبهٌ٠
ٔ١وٚثٚ ٟشواوخ اٌطبلخ ث ٓ١أفو٠م١ب ٚاالرؾبك األٚهٚث / AEEP - ٟأفو٠م١ب ٚاالرؾبك األٚهٚثٌٍ ٟطبلخ
اٌّزغلكح ثؤبِظ اٌزؼبٚ ،RECP - ْٚاٌطبلخ إٌو٠ٚغ١خ  +؛
وإذ يشير أيضا اٌ ٝعلٚي أػّبي ٚ AEEPاٌنَ٠ ٞزٙلف اٌطبلخ اٌّزغلكح اٌز١ٍ ٟزُ اٌزٛطً اٌٙ١ب ثؾٍٛي
ػبَ  2020رشًّ ١ِ 10,000غبٚاؽ ِٓ ِوافك ر١ٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوِبئ١خ١ِ 5,000ٚ ،غبٚاؽ ِٓ ؽبلخ
اٌو٠بػ ١ِ 500 ٚغبٚاد ِٓ للهح اٌطبلخ اٌشَّ١خ ٚصالصخ أػؼبف للهح ِظبكه اٌطبلخ اٌّزغلكح األفو،ٜ
ِضً اٌطبلخ اٌؾواه٠خ األهػ١خ ٚاٌىزٍخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌؾل٠ضخ؛
وإذ يدرك أْ أفو٠م١ب ِ ٚب ٌٙب ِٓ ِٛاهك ؽج١ؼ١خ ٚف١وحٌ ،لٙ٠ب اٌفوطخ ٚاٌزؾل ٞاٌّزّضً ف ٟرط٠ٛو ٚرّٕ١خ
لطبع اٌطبلخ اٌّزغلكح ٌ ٌ١فمؾ ٌزٍج١خ ػوٚهاد اٌزّٕ١خٌٚ ،ىٓ أ٠ؼب أْ رى ْٛاٍزغبثخ ٌّشىٍخ رغ١و
إٌّبؿ؛
وإذ يؤكد ِٓ عل٠ل أْ لؼب٠ب إٌّبؿ ٚاٌطبلخ ٌٙب آصبه ػّ١مخ فبطخ ثبٌَٕجخ ٌٍَٕبء .اٌّقبؽو اٌّورجطخ
ثزغ١و إٌّبؿ رٙلك رؼي ٠ي ػلَ اٌَّبٚاح ث ٓ١اٌغَٕٚ ٓ١ؽز ٝرآوً اٌزملَ اٌن ٞرُ اؽواىٖ ٔؾ ٛرؾم١ك
اٌَّبٚاح ث ٓ١اٌغَٕ ٓ١ف ٟاٌؼل٠ل ِٓ اٌجٍلاْ إٌبِ١خ؛
مؤكدا أْ أفو٠م١ب رؾزبط اٌ ٝاٌزّ ً٠ٛاٌٙبكف ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚثٕبء اٌملهاد ِٓ أعً اٌزى١ف ٚاكاهح اٌّقبؽو
فّ١ب ٠زؼٍك ثزغ١و إٌّبؿ؛
وإذ يًسهم ثؤْ أ٠ٌٛٚبد أفو٠م١ب ٘ ٟرٕف١ن ثواِظ رغ١و إٌّبؿ ِٓ أعً رؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ  ٚفبطخ فٟ
اٌزقف١ف ِٓ اٌفمو ٚرؾم١ك األ٘لاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ٚاٌزٔ ٟغؾذ ِٓ لجً أ٘لاف اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ( فٟ
 ِٓ )SDGػبَ 2015؛
وإذ يدرك ونٌه أْ اٌجوٌّبٔبد ٌٙب كٚه هئ َٟ١رئك ٗ٠ف ٟوً ِٓ اٌزقف١ف  ٚاٌزى١ف ِغ رغ١و إٌّبؿ ِٓ
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فالي رؼي٠ي اٌزقف١ف ِٓ ؽلح اٌفمو ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح ٚوفبءح اٌطبلخ  ٚاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌغبثبد  /اٌزشغ١و .
ٕ٘بن ؽبعخ اٌ ٝرشو٠ؼبد عل٠لح فبطخ ثىً ثٍل رؼىٌ اٌظوٚف اٌّزغ١وح ؛
يسهم أيضا ثؤْ اٌزشو٠ؼبد ماد اٌظٍخ ثبٌطبلخ ٚالزواػ أ٠ٌٛٚبد اٌّٛاىٔخ اٌغل٠لح ٚ ٚعٛة أْ رزُ
اٌّٛافمخ ِٓ لجً أػؼبء اٌجوٌّبْ ؛
وعازما ً ػٍ ٝلٛح اٌزؼبِٓ اٌمبهٚ ٞاٌزّبٍه ٚاٌزؼبٚ ْٚاٌزّٕ١خ ٌظبٌؼ شؼجٕب ؛
يىصي انبرنمان األفريقي :
 . 1كػٛح أػؼبء اٌجوٌّبْ ٌؾش ؽىِٛبرٌ ُٙزط٠ٛو ِئٍَبد ٌزّ ً٠ٛإٌّبؿ ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح؛
 . 2ر١ٍٛغ  ٚ REFiTاٌؾٛافي اإل٠غبث١خ اٌَ١بٍ١خ األفوٌ ٜجم١خ أفو٠م١ب ٌٍَّبػلح ف ٟرط٠ٛو ٚرؾَٓ١
ف١بهاد اٌَ١بٍخ اٌؼبِخ إلػلاك اٌجٍلاْ األفو٠م١خ ِٓ أعً االٔزمبي اٌ ٝاٌطبلخ اٌّزغلكح اٌَّزلاِخ؛
ٔ . 3لاء ٌّواعؼخ طىٛن رّ ً٠ٛرغ١و إٌّبؿ ٌؼّبْ اْ أفو٠م١ب ٍززّىٓ ِٓ اٌٛطٛي اٌ٘ ٝنح األِٛاي
ِجبشوح ٚ ،رشغ١غ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ ػٍ ٝاٌٛطٛي اٌ ٝعّ١غ ٘نٖ األِٛاي اٌّزبؽخ؛
 . 4ؽش اٌجوٌّبٔ ٓ١١ثزّىِ ٓ١ؼوفز ُٙثبالؽالع ػب ٜاٌّؼٍِٛبد ماد اٌظٍخ ِٓ أعً ػّبْ اٍزّواهُ٘
ف ٟأكاء كٚه فؼبي ف ٟرؾٍَ ٓ١جً اٌؼ١ش ؛
 . 5كػٛح ٘بٕ٠و٠ش ثٛي ٍز١فزٔٛغ (ٚ )Heinrich Böll Stiftungثوٌّبْ إٌّبؿ ِ ٚغٌٍ َِزمجً اٌؼبٌُ
ٚاٌشووبء ا٢فو ٓ٠اٌّؼٕ ٓ١١اٌ ٝػمل اعزّبع فبص ثبٌجوٌّبْ األفو٠مٌّٛ )PAP ( ٟاطٍخ رمل ُ٠اٌلػُ
اٌٌَّ PAP ٝبػلرخ ػٍِٛ ٝاطٍخ ر١َ١و اعزّبع ٍِٕ ٚ ٞٛزبثؼخ ِؼبٌغخ لؼ١خ رغ١و إٌّبؿ ف ٟأفو٠م١ب.
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 .8تىصياث بشأن انهجرة األفريقيت غير انشرعيت
إعتبارا ٌجوٚرٛوٛي ِؼب٘لح رؤٍ ٌ١اٌغّبػخ االلزظبك٠خ اإلفو٠م١خ اٌّزؼٍك ثبٌجوٌّبْ اإلفو٠م ٟػٍٚ ٝعٗ
اٌقظٛص ،اٌفموح  ِٓ 3اٌل٠جبعخ ؛
 إعتبارا ٌٍّبكح  ،3اٌفمواد  ِٓ 11 ٚ 9 ٚ 8 ٚ 7 ٚ 5 ٚ 1اٌجوٚرٛوٛي اٌز ٝرزؼٍك ثزؤٍ ٌ١اٌغّبػخ
االلزظبك٠خ األفو٠م١خ ماد اٌظٍخ ثبٌجوٌّبْ اإلفو٠مٟ؛


إدراكا مىها أْ اٌٙوَ اٌؼّوٌٍ ٞشؼت األفو٠م٠ ٟش١و ثٛػٛػ اٌ ٝاٌؼتء اٌضمٌٍ ً١شجبة األفو٠م ٟفٝ
اؽبه ٍىبْ اٌمبهح؛

 إعتبار اٌشجبة هأً اٌؾوثخ ف ٝوً اٌّغزّؼبد
 إذ يعرب عه بانغ انقهق ثَجت ظٛٙه ٚاٍزّواه ظب٘وح اٌٙغوح األفو٠م١خ غ١و اٌشوػ١خ ٚأفطبه٘ب ػٍٝ
اٌشجبة

األفو٠مٟ؛

 إعتبار اٌؼٛالت اٌٛفّ١خ ٌٙنٖ اٌظب٘وح ال ٍّ١ب ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاإلَٔبٔ ٟاٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝعيء ِٓ ٘غوح
اٌؼمٛي األفو٠م١خ؛
 وشير اٌ ٝاٌّؤٍبح االف١وح ٌٍٙغوح االفو٠م١خ غ١و اٌشوػ١خ ف 3 ٝأوزٛثو  2013ف ٟالِج١لٍٚب فِٕ ٟطمخ
اٌجؾو األث١غ اٌّزٍٛؾ؛
 وشير ونٌه اٌ ٝرؼي٠ي اٌمٛأ ٓ١إٌّب٘ؼخ ٌٍٙغوح ٠ ٚمظخ االرؾبك األٚهٚث ٟف ٝاٌّوالجخ ثؾواً ٚعٛاً ؛
 االقتىاع ثؤْ اٌزؼبِٓ ٚؽشل اٌمبكح األفبهلخ ّ٠ىٓ أْ َ٠بػل ف ٟرؼي٠ي رّى ٓ١اٌشجبة ٚرؾَ ٓ١فوطُٙ
فِ ٟغبالد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزٛظ١ف ف ٟاٌمبهح األفو٠م١خ؛

و عهيه يُىصى انبرنمان االفريقى
 .1ل١بَ اٌلٚي األفو٠م١خ ثزٛػ١خ ٚاػالَ شجبثٙب ثٛٙي ِقبؽو اٌّشبهوخ ف ٟاٌٙغوح األفو٠م١خ غ١و اٌشوػ١خ ؛
 .2ػٍ ٝهإٍبء اٌلٚي األفو٠م١خ فٍك فوص ػًّ ٌٍشجبة ٚطٕبك٠ك اٍزضّبه ٌٍؾل ِٓ اٌفمو ٚاٌجطبٌخ فٟ
اٌمبهح األفو٠م١خ؛
ٍ٠ .3ؼت االرؾبك األفو٠م ٟكٚهٖ ِٓ أعً اٌشوٚع ف ٟرغ١١واد وج١وح ػٍَِ ٝز ٜٛاٌمبهح األفو٠م١خ ٚػٍٝ
األفض ٌزؾَ ٓ١اػبكح رٛى٠غ اٌلفً اٌمٌ ِٟٛظبٌؼ اٌشجبة.
12

 .4رووي اٌلٚي األفو٠م١خ ػٍ١ٍ ٝبٍخ االطالػ ٚرؼي٠ي اٌزّٕ١خ ِٓ أعً فٍك ظوٚف كافً اٌجٍلاْ األفو٠م١خ
١ٍٚبلبد ِٓ شؤٔٙب أْ رغنة اٌشجبة ِٓ اٌشزبد؛
٠ .5ؾش االرؾبك اإلفو٠م ٟاٌلٚي األػؼبء ف ٟاالرؾبك األٚهٚثٚ ٟػٍٚ ٝعٗ اٌقظٛص أٌٚئه اٌن٠ ٓ٠زٍمْٛ
اٌّٙبعو ٓ٠األفبهلخ غ١و اٌشوػٌٛ ٓ١١ػغ ٚرٕف١ن ٍ١بٍبد ٘غوح أوضو أَبٔ١خ.
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ٓ -Iوىٓس
 -IIضؼٍ٣ق ذؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠
 3.2جُٔٞهغ جُؿـٍجكُ ٢ؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠
 3.3جُطحٌ٣م جالؾطٔحػٝ ٢جُٓ٤حُْ ٢ؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠
 . IIIنِل٤س  ٝأٛىجف ذؼػس PAP
 4.2جُهِل٤س ُِرؼػس
 4.3جُٜىف ٖٓ جُرؼػس
 4.4ضٌ ٖ٣ٞجُرؼػس
ٜٗ -IIIؽ جُرؼػس جالْطٍجض٤ؿ٢
 5.2ئػىجو جُرؼػس ُطوظ ٢جُكوحتن ٖٓ هرَ جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ٢
 5.3جُٔإْٓحش ٝجُشهظ٤حش جُط ٠أْطػشٍ٤ش
 -IVػٍع الأَٓس جُٓ٤حْ٤س
 6.2أْرحخ جألَٓس جُٓ٤حْ٤س
 6.2.2جألْرحخ جُرؼ٤ىز
ْٞ 6.2.2.2ء ض٘ظ ْ٤جٗطهحذحش ػحّ 3122
 6.2.2.3ضٞػي وجنَ جُطروس جُٓ٤حْ٤س
 6.2.2.4ضشٌ َ٤ضٍٔو ٌْ٤ِ٤ح
 6.2.3جألْرحخ جُٔرحشٍز
 6.2.3.2جٗوالخ ٓ 35حٌِ 3124
جُٓحوِ  .ئوجٌز جألَٓس جُٓ٤حْ٤س
 7.2و ٌٝجالضكحو جألكٍ٣وٝ ٢جُؿٔحػس ك ٢قَ جألَٓس
 7.2.2و ٌٝجُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ أكٍ٣و٤ح ك ٢قَ جألَٓس
 7.3ضشٌ َ٤جُٔإْٓحش جالٗطوحُ٤س
 7.3.2ضشٌٝٝ َ٤ال٣س جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ٢
 7.3.3جُطظ٣ٞص ٝئطىجٌ جُٔؿِّ جُىْط ١ٌٞجالٗطوحُ٢
 7.3.4ئٗشحء جُٔؿِّ جُىْط ١ٌٞجالٗطوحُ٢
 7.3.4جٗطهحخ ٌت ّ٤جُىُٝس ٖٓ جٍُٔقِس جالٗطوحُ٤س
 7.4جالَٓس ذ ٖ٤جُِٓطحش جٍُت٤ٓ٤س جُػالظ جُٔٓإُٝس ػٖ ئوجٌز ػِٔ٤س جُطكٍٞ
 . VIIػٍع جألَٓس جألٓ٘٤س
ٓ 8.2شٌِس ضٍٔو ٌْ٤ِ٤ح
ٓ 8.3شٌِس جٗؼىجّ جألٖٓ
 8.4جٗطٜحى قوٞم جإلٗٓحٕ
 . VIIIػٍع جُكحُس جالؾطٔحػ٤س  ٝجإلٗٓحٗ٤س ٝجالهطظحو٣س
ٓ 9.2ك٘س جُٔشٍوٝ ٖ٣جُالؾثٖ٤
 9.3ج٥غحٌ جالؾطٔحػ٤س  ٝجالهطظحو٣س ُألَٓس
 9.3.2هطحع جُطؼِْ٤
 9.3.3هطحع جُظكس
 9.3.4جُُ٘جع جُى٢٘٣
 9.3.5جُوطحع جالهطظحو ( ١جُؼحّ ٝجُهحص )
ٓ 9.3.6ك٘س جُرٍُٔحٗ ٖٓ ٖ٤٤جُرٍُٔحٕ جُٓحذن
 . IXذكع ػٖ قَ ٖٓ هرَ جُؿٜحش جُٔؼ٘٤س
 :.2جإلؾٍجءجش جُط ٢جضهًضٜح جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س ك ٢جُركع ػٖ قَ
ٓ :.3وطٍقحش جُكِ ٍٞجُٔوىٓس ٖٓ هرَ جُٔؿطٔغ جُٔىٗ ٝ ٢جُلثحش جالؾطٔحػ٤س  ٝجُٓ٤حْ٤س جُٔهطِلس
 .Xجُركع ػٖ قِٓ ٍٞوىٓس ٖٓ هرَ جألؽٍجف جألنٍٟ
 21.2جإلؾٍجءجش جُٔطهًز ٖٓ هرَ جُؿٔحػس
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 21.3جإلؾٍجءجش جُٔطهًز ٖٓ هرَ جالضكحو جالكٍ٣و ٢ك ٢ضؼُ ُ٣جألٖٓ
 21.3و ٌٝجألْٓ جُٔطكىز ك ٢قَ جألَٓس ك ٢أَٓس أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠
 . XIضكِ َ٤جُٔؼِٓٞحش جُط ٢ؾٔؼطٜح ذؼػس جُرٍُٔحٕ جالكٍ٣و٠
 . XIIضٞط٤حش جُرؼػس.

.Iيمذيخ
شـِص آنٍ جُططٌٞجش ك ٢جُكحُس جُٓ٤حْ٤س ٝجألٓ٘٤س ٝجإلٗٓحٗ٤س ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠جٗطرح ٙجُرٍُٔحٕ
جألكٍ٣و ٢جًُ ٟأٝكى ذؼػس ُطوظ ٢جُكوحتن ئُ ٠جُرالو ٖٓ  13قط 15 ٢أًطٞذٍ ػحّ  ٖٓ ،3124أؾَ ؾٔغ أهظ٠
هىٌ ٖٓ جُٔؼِٓٞحش ٝجهطٍجـ جُكُِ ٍٞكَ جألَٓس.

 .IIنًحخ عبيخ عٍ جًهىرَخ أفزَمُب انىسطً
 2.0انًىلع انجغزافٍ نجًهىرَخ أفزَمُب انىسطً
ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطٝ ،٠ضٓٔ ٠أ٣ؼح ْٝؾ أكٍ٣و٤حٝ ٢ٛ ،جقىز ٖٓ ذِىجٕ ْٝؾ أكٍ٣و٤ح٣ .كىٛح ٖٓ جُـٍخ
جٌُحٓ ٝ ٍٕٝ٤ضشحو ئُ ٠جُشٔحٍ ٝ ،ئُ ٠جُشٍم جُٓٞوجٕ ٝؾ٘ٞخ جُٓٞوجٕ ٝئُ ٠جُؿ٘ٞخ ؾٔ٣ٌٜٞس جٌُٗٞـٞ
جُىٔ٣وٍجؽ٤س ٝؾٔ٣ٌٜٞس جٌُٗٞـ.ٞ
٣ٝطٔٓ ُ٤ؼظْ ؾ٘ٞخ جُرالو ذ٘ ٍٜأٝذحٗـ٘ٓٝ ٢رغ ٗ ٍٜأٓر ٝ .ٞٗٞضـط ٢أػحُ ٠قٞع ٗ ٍٜشحٌ ١جُؿُء جُشٔحُ٢
ٖٓ جُرالو .أُػط ٠أْٔحء  ٖ٣ًٛجُ٘ ٖ٣ٍٜئُ ٠جُرالو جُطً ٢حٗص ضكص جُٓ٤طٍز جُلٍٗٓ٤سْٝ .ؾ أكٍ٣و٤ح ذِى ؿٍ٤
ْحقُِٜ ّ٤ُ ٝ ٢ح ٓ٘لً ػِ ٠جُركٍ .جُرالو ضؼحٗ ٖٓ ٢جُل٤ؼحٗحش ذٓرد ػىّ ٝؾٞو ٍٓجهرس  ٝط٤حٗس ُٔؿحٌٟ
جألٜٗحٌ ٝجالٌضلحع جُؼحُ٤ُِٔ ٢ح ٙجُ٘حؾٔس ػٖ ٓ ْْٞجألٓطحٌ كْٝ ٢ؾ أكٍ٣و٤ح.
جُٔحِ ٝجٌُٞ٤جٌٗٝٝ ّٞ٤جْد جًُٛد ٖٓ ذ ٖ٤جُٔٞجٌو جُطرؼ٤س جُـ٘٤س كْٝ ٠ؾ أكٍ٣و٤ح ٝ .جُ٘لؾ ٝجُطحهس
جٌٍُٜٓٝحت٤س  ٢ٛأ٣ؼح ً ٖٓ جُٔٞجٌو جُـ٘٤س جألنٌٍُٜ٘ٝ ٟح ؿٓٓ ٍ٤طـِس قط ٠ج.ٕ٥
٣وىٌ ػىو جٌُٓحٕ ذكٞجُٔٓٗ ٕٞ٤ِٓ 5.8 ٢س ذط٣َٞغ ؿٓ ٍ٤طٌحكة .ق٤ع ضؼ٤ش جُـحُر٤س جُؼظٔ ٖٓ ٠جٌُٓحٕ ك٢
جًٍُُٔ ٝجُـٍخ ٝك ٢جُوٍ ٟجُٞجهؼس ػِ ٠ؽ ٍٞجُطٍم جٍُٓ٣ؼس ٝأٝذحٗـ .٢أٓح جُؿٜس جُشٍه٤س ٝجُط ٢ضشطٍى ك٢
جُكىٝو ٓغ ؾ٘ٞخ جُٓٞوجٕ ك ٠ٜؿٓ ٍ٤أُٞٛس ضوٍ٣رح .جُرٍٝضٓطحٗص  ْٛجألًػٍ ػىوج ( ْٜ٤ِ٣ ،)٪51جٌُحغ٤ُٞي
( )٪39غْ جُالوٝ )٪35( ٖ٤٤٘٣جُِٔٓٔ.)٪9( ٖ٤
جُِـطحٕ جٍُْٔ٤طحٕ ُؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٢ٛ ٠جُلٍٗٓ٤س ٝجُٓحٗـُ ٝ .ٞى ١جُرالو جًػٍ ٖٓ غٔحٗ ٖٓ ٖ٤جُؿٔحػحش
جُؼٍه٤س ٌَُ ٜٓ٘ح ُـطٜح جُهحطس ذٜح.
 2.2انزبرَخ االجزًبعٍ وانسُبسٍ نجًهىرَخ أفزَمُب انىسطً
جْطؼٍٔجُلٍٗٓ٘ٓ ٕٞ٤طوس أٝذحٗـ-٢شحٌ( ١ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط )٠كٜٗ ٢ح٣س جُوٍٕ جُطحْغ ػشٍٝ .
نالٍ جُكٍخ جُؼحُٔ٤س جُػحٗ٤س ،جٗؼٔص جُٔٓطؼٍٔز ذوٞجضٜح ئُ ٠هٞجش جُكِلحء .أطركص جُرالو ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح
جُْٞط ٠ك 2 ٢ؤٓ٣رٍ  ٝ 2:69أػِ٘ص جْطوالُٜح ك 24 ٢أؿٓطّ .2:71

!One Africa, One Voice
 Rapport de la mission d'information en RCA_.bm.hs.)(v1)EO-AR3 of 19

٣ؼطرٍ ٌت ّ٤جُىُٝس جُٓ٤ى ذحٌض ٢ٔ٤ِ٤ذٞؿحٗىجٝ ،جُى أٓس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٌُٚٗٞ .٠ذٍُٔحٗ ٢ك ٢ذحًٌٝ ،ّ٣حٕ
ًحضرح ً ُ٘وحشحش ْحن٘س ٝؽحُد ذإٔ ٣طٔطغ شؼد أكٍ٣و٤ح جالْطٞجت٤س جُلٍٗٓ٤س ذؿٔ٤غ جُكوٞم جُلٍٗٓ٤س .ضٞك ٢ك3: ٢
ٓحٌِ  ،2:6:ذؼى ٝهص هظ ٖٓ ٍ٤جٗطهحذ ٚك ٢قحوظ ضكطْ ؽحتٍز  ٝجُط٣ ُْ ٠طْ ضٞػ٤ف أْرحذٜح ٝ .نِل ٚجذٖ
ػٔ ،ٚجُٓ٤ى و٣ل٤ى وجً ٝ ،ٞهى ًحٕ ٓىٌْح ً.
ك٘٣ 2 ٢ح ٍ٣ػحّ  ،2:77أؽ٤ف ذحُٓ٤ى و٣ل٤ى وجً ٖٓ ٞنالٍ جٗوالخ ػٌٍٓ ١ذو٤حوز جذٖ ػٔ ٚجٌُحذطٖ ؾحٕ
ذ٤ى َ٣ذًٞحْح جًُ ١ضٞؼ ٗلٓ ٚئٓرٍجؽٌٞج ك ٢ػحّ .2:88
 ٝكْ 31 ٠رطٔرٍ ػحّ  ،2:8:أؽ٤ف ذحٌُحذطٖ ؾحٕ ذ٤ى َ٣ذًٞحْح  ٝنِل ٚجُٓ٤ى و٣ل٤ى وجًُ ٞلطٍز ٝؾُ٤ز.
كْ 2 ٢رطٔرٍ ػحّ  ،2:92أَُ٣ف جُٓ٤ى و٣ل٤ى وجً٤ِْٔ ٞح ٖٓ جُِٓطس ٖٓ هرَ جُؿٍ٘جٍ أٗىٌ٘٤ًُٞ ٚ٣ـرح،
جًُ ١ذٓؾ ٗظحٓح ً ػٌٍٓ٣ح ًٝ .ظَ جُٓ٤ى أٗىٌ٘٤ًُٞ ٚ٣ـرح ك ٢جُِٓطس قط ٠ػحّ  ٞٛٝ ،2::4جُؼحّ ( ك ٢أػوحخ
جُىٔ٣وٍجؽ٤س جُكحُ٤س جُط ٢أؽِوطٜح هٔس الذ )ٍٞجًُ ١أؾٍ٣ص ك ٚ٤أ ٍٝجٗطهحذحش ٓطؼىوز جألقُجخ ٝجٗطهد جُٓ٤ى أٗؿ٢
ك ٌّ٤ِ٤ذحضحٌْ ٚ٤ت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس.
ك ٢ػحّ ً 3112حٗص ٘ٛحى ٓكحُٝس جٗوالخ ٗطؽ ػٜ٘ح جشطرحًحش ػ٘٤لس ك ٢جُؼحطٔس ذحٗـ.٢
كٓ 26 ٢حٌِ ٗ ،3114ؿف جُؿٍ٘جٍ كٍجٗٓٞج ذ ٖٓ ،١ُ٣َٞنالٍ جٗوالخ ؾى٣ى  ،ك ٢ئْوحؽ جٍُت ّ٤آٗؽ
ك ٌّ٤ِ٤ذحضحْ.ٚ٤
ٝذؼى ػىز ضأؾ٤الش ،ػوىش جالٗطهحذحش جٍُتحْ٤س ٓ 24 ّٞ٣حٌِ ٝ 3116جُطٗ ٢حكّ كٜ٤ح جُٓ٤ى كٍجٗٓٞج
ذً ٝ( ٚ٣ُ٣َٞحٕ قٜ٘٤ح ٌت ّ٤جُىُٝس) ٝ ،جٍُت ّ٤جُٓحذن أٗىٌ٘٤ًُٞ ٚ٣ـرح  ٝجذ َ٤ؿٓٞرح ًٝ ،حٗص جُطٍش٤كحش
ٖٓ ػىز ٓطٓحذو ٖٓ ٖ٤ذ ْٜ٘٤جُٓ٤ى ضشحٌُُ ٓحْ ٖٓ ٢ط٘ىٝم ض٘ٔ٤س جٍُٔأز ٌٝت ّ٤جٌَُٞجء جُٓحذن جُٓ٤ى ٓحٌضٖ
جُ ٍ٣َٞجُٓحذن ٝػٔىز ذحٗـ ٢جُٓ٤ى أ٤ُٝل ٚ٤٤ؿحذٍِ٣ص ٝؾحٕ ؾحى ؤ٣حكٞظ  ٝجُىٌُ ٖ٣كؼٞجٖٓ هرَ جُٔلٞػ٤س جُؼِ٤ح
ُالٗطهحذحش هرَ جُْٞحؽس جُـحذ٤ٗٞس ٝجضلحهحش ُ٤رٍك ٝ .َ٤ذؼى  ًٙٛجالضلحه٤حشٌ ،كغ كوؾ ضٍش٤ف جٍُت ّ٤جُٓحذن
أٗؿ ٢ك ٌّ٤ِ٤ذحضحْ ٖٓ ٚ٤هرَ جُِؿ٘س .جٗطهد جٍُت ّ٤كٍجٗٓٞج ذٌ ١ُ٣َٞتٓ٤ح ً ُؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ك ٢ػحّ
ٝ 3116أػ٤ى جٗطهحذ ٚك ٢ػحّ .3122
 ٝضُٞؾص جضلحهحش جُٓالّ جُطٝ ٢هؼص ك٤ُ ٢رٍك َ٤ك٘٣ 22 ٢ح 3124 ٍ٣ذطشٌ َ٤قٌٓٞس جُٞقىز جُٞؽ٘٤س ٝ
ضطٌٓ ٖٓ ٕٞؼٌٍٓ ذٝ ٚ٣ُ٣َٞجُٔؼحٌػس ٝجُطٍٔوُ ٌُٖٝ .ؼىّ جقطٍجّ ػشٍ٤ز ذُ ٚ٣ُ٣َٞالضلحهحش جٌُٔطٞذس  ،شٖ
جُٔطٍٔوٛ ٕٝؿٔحش ؾى٣ىز ٓ 33 ّٞ٣حٌِ ٝ ،3124أػِ٘ٞج ػٖ ٗ٤ط ْٜذاهحٓس قٌٓٞس جٗطوحُ٤س ئيج ضٌٔ٘ٞج ٖٓ
جُٓ٤طٍز ػِ ٠ذحٗـ.٢
 ٝكٓ 35 ّٞ٣ ٠حٌِ ػحّ  ،3124جْطٓ ٠ُٞطٍٔو ٝجتطالف ٌْ٤ِ٤ح ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ذو٤حوز جُٓ٤ى
ٓ٤ش َ٤وؾٞضٞوؾ٤ىج ػِ ٠جُوظٍ جٍُتحْ ٢ك ٢ذحٗـ ٝ،٢يُي كٜٗ ٢ح٣س ٛؿ ّٞنحؽق أؽحـ ذحٍُت ّ٤كٍجٗٓٞج
ذ ٝ ،ٚ٣ُ٣َٞجًُٞ٣ ُْ ٟؾى ك ٢جُؼحطٔس .ضْ جإلذالؽ ػٖ قحالش ئػىجّ ٜٗ ٝد ٘ٛح ٘ٛٝحى.

 .IIIانًعهىيبد األسبسُخ وانهذف يٍ ثعضخ انجزنًبٌ االفزَمً
 2.0خهفُخ نهجعضخ
ك ٢ئؽحٌ ضؼُٓ ُ٣رحوب قوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُىٔ٣وٍجؽ٤س ك ٢أكٍ٣و٤ح ،ئضهً جُرٍُٔحٕ جالكٍ٣و٠
نالٍ وٌٝض ٚجُؼحو٣س جُػحٗ٤س ُِرٍُٔحٕ جُػحُع ك ٢جُلطٍز ٖٓ ٓ 28-17ح ٞ٣ػحّ  ،3124هٍجٌجً
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ذطٌ ٖ٣ٞذؼػس ٓ٤ىجٗ٤س ُطوظ ٢جُكوحتن ئُ ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطٝ ،٠يُي ك ٢ػٞء جُكحُس
جُٓ٤حْ٤س  ٝجألٓ٘٤س ٝجإلٗٓحٗ٤س ك ٢جُرالو.
 2.2انهذف يٍ انجعضخ
ًحٕ جُٜىف ٖٓ ذؼػس ضوظ ٢جُكوحتن  ٞٛؾٔغ أهظ ٠هىٌ ٖٓ جُٔؼِٓٞحش ٖٓ أػؼحء جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س ٝجُوٟٞ
جُٓ٤حْ٤س ٘ٓٝظٔحش جُٔؿطٔغ جُٔىٗٝ ٢جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس ٝجُؿٔحػحش جُى٤٘٣س ٖٓ أؾَ ض٘ ٍ٣ٞجُرٍُٔحٕ جألكٍ٣وٝ ،٢كوح
ُى ٌٙٝجُطأْٝ ٢ٓ٤ػٔال ذرٍٝض ًٍٞٞئٗشحت.ٚ
 2.2ركىٍَ انجعضخ
ٝضأُلص جُرؼػس ٖٓ جُرٍُٔحٗ ٖ٤٤جُطحُ٤س;
(ٓ .)iؼحُٓ ٠كٔى ه٤ؿ( ٠جُؿُجتٍ)ٌ ،ت ّ٤جُٞكى؛
(ٓ .)iiؼحُ ٠ئْكحم ْط٤لٖ ٓحذِٓ٤طح (ذٞضٓٞجٗح)؛
(ٓ .)iiiؼحٍ .ػرىجٍُؾٖٔ ْحُي (جُظكٍجء جُـٍذ٤س)؛
(ٓ .)ivؼحُٓ ٌَٝ ٠حًٌٓٞ ١رحًٗٞ ١ٌٝى٣طحٓى( ٟذ٘٤ًٌٞح كحْ)ٞ؛
ٌٝجكن جُٞكى جغ٘حٕ ٖٓ ٓٞظل ٢جُرٍُٔحٕ جالكٍ٣و;ْٛٝ ٠
( )iجُٓ٤ىز وج -ض٤٘٣ٍ٤ىجوج ٓٓحػى جُِؿ٘س؛
( )iiذٍٝكٓ ٌٞأٓحو ٝذحشٓ ،ٍٟ٤طٍؾْ.

 .IVانُهج االسززارُجٍ نهجعضخ
 4.0إعذاد ثعضخ نزمصٍ انحمبئك يٍ لجم انًجهس انىطٍُ االَزمبنٍ نجًهىرَخ أفزَمُب انىسطً
ًحٕ جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُُ ٢ؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠هى ًً ٕٞجُِؿ٘س جُٔ٘ظٔس  ٝضطأُق ٖٓ أٌذؼس ()5
ٖٓ أػؼحء جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ ٖٓ ٢ذ ْٜ٘٤جغ٘حٕ ( ٖٓ )3أػؼحء جُرٍُٔحٕ جالكٍ٣وٝ ٢غٔحٗ٤س ()9
أػؼحء ٖٓ جُ٤ٜثس جإلوجٌ٣س ُألٓحٗس.
ٌ ٝقد أػؼحء جُِؿ٘س جُٔ٘ظٔس ذرؼػس جُرٍُٔحٕ جإلكٍ٣و ٢ضٍق٤رح قحٌج ْٝحػىٝج ذشٌَ كؼحٍ كٜٔٓ ٠س
أػؼحء جُرؼػس.
 ٝهى ُػ٘٤ص ٓؼحُ ٠ؾ٘٤ح ٓ٤شْ َ٤حُٗ ،ٟػؼ ٞجُِؿ٘س جُٔ٘ظٔس ٝ ،ػؼٞج ك ٢جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ٢
ٝػؼْ ٞحذن ك ٢جُرٍُٔحٕ جألكٍ٣ؤٍُ ٢جكوس أػؼحء ٝكى جُرٍُٔحٕ ئُ ٠جؾطٔحػحش ٓهطِلس.
 4.2انًؤسسبد وانشخصُبد انذٍَ رًذ اسزشبررهى
ػوى ٝكى جُرٍُٔحٕ جالكٍ٣و ٠جؾطٔحػحش ٓغ جُٔإْٓحش ٝجُشهظ٤حش جُطحُ٤س;
 4.2.0جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س
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 ٌت ّ٤جُىُٝس ُِلطٍز جالٗطوحُ٤س؛ ٌت ّ٤جٌَُٞجءٌ ،ت ّ٤جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س؛  ٍ٣َٝجُشإ ٕٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُطؼحٖٓ جُٞؽ٘ٝ ٢ضؼُ ُ٣جُ٘ٞع؛  ٍ٣َٝجُؼىٍ ٝقحكع جُهطْ  ٝجُٔٓإ ٍٝػٖ جإلطالـ جُوؼحت٢؛  ٍ٣َٝجُىكحع جُٞؽ٘ ٢جُٔٓإ ٍٝػٖ ئػحوز ٌِ٤ٛس جُؿ٤ش؛ ػٔىز ذحٗـ.٢ جُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جالٗطوحُ٤س. 4.2.2جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ٢
 ٌت ّ٤جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ٢؛ ٌٓطد جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ٢؛ ٌؤْحء جُِؿحٕ جُىجتٔس ُِٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ٢؛ جُرٍُٔحٗ ٕٞ٤جُٓحذو ٕٞك ٢جُرٍُٔحٕ جألكٍ٣و.٢ 4.2.2جألقُجخ جُٓ٤حْ٤س  ٝجألقُجخ جالتطالك٤س
 جُٔؼحٌػس جُىٔ٣وٍجؽ٤س جُٓحذوس؛ جُـحُر٤س جُٓحذوس؛ جألقُجخ جُٓ٤حْ٤س جألنٍ.ٟ 4.2.4جُٔؿطٔغ جُٔىٗٝ ٢جُٔ٘ظٔحش جالؾطٔحػ٤س ٝجُٔ٤ٜ٘س
 جُٔؿِّ جُٞؽُِ٘ ٢شرحخ؛ ؾٔؼ٤س جُكوٞه٤حش؛ جُِؿ٘س جالْطشحٌ٣س ُِو٤حوجش جُ٘ٓحت٤س؛ شرٌس ٖٓ جٍُ٣َٞجش ٝجُرٍُٔحٗ٤حش جألكٍ٣و٤حش؛ جالضكحو جُٞؽُ٘ ٢ؼٔحٍ أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ ٝجضكحو ٗوحذحش ػٔحٍ أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ ٓ٘ظٔس جٍُٔأز جألكٍ٣و٤س جُْٞط٠؛ ٓؿٔٞػس  34جٍٓأز ٖٓ ٓهطِق جُٔ٘ظٔحش ؿ ٍ٤جُكٌ٤ٓٞس ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠؛ جُٔؿٔٞػس ٌ ٖٓٞ٤ٛج٣طّ ٝٝضش )(Human Rights Watch؛ جُٔلٞػ٤س جُؼِ٤ح ُكوٞم جإلٗٓحٕ؛ ٌجذطس قوٞم جإلٗٓحٕ tnأكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠ 4.2.4جُٔؿٔٞػحش جُى٤٘٣س
 ٗحتد ٌت ّ٤أْحهلس أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ ٌت ّ٤جٌُ٘حتّ جُرٍٝضٓطحٗط٤س ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ ٓٔػَ جإلٓحّ ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠ْٝ 4.2.4حتَ جإلػالّ
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 ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘حشٍ ٖٓ ٖ٣جُظكحكس جُهحطس ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠؛ ئضكحو جُظكل ٖ٤٤ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ جُٔى ٍ٣جُؼحّ ُطِلُ ٕٞ٣أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ جُٔى ٍ٣جُؼحّ إليجػس أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ ٓؿٔٞػس ٍٓجهرس ْٝحتَ جالػالّ ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠ 4.2.4جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس
 جُٔٔػَ جُٔوُ ْ٤الضكحو جألكٍ٣و٢؛ ٌت ّ٤جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ٝجُ٘وى٣س ُْٞؾ أكٍ٣و٤ح؛ جُٔٔػَ جُٔؤُ ْ٤لٞػ٤س جألْٓ جُٔطكىز ُشإ ٕٝجُالؾثٖ٤؛ جُٔٔػَ جُهحص ُألٓ ٖ٤جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ جُٔٔػَ جُشهظٍُِ ٢تْ ّ٤حْٗ -ٞـٞٓ٣ٞ؛ جُٔٔػَ جُٔوُ ْ٤الضكحو جألٌٝٝذ٢؛ جُوحتى جُؼحّ ُوٞجش جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ أكٍ٣و٤ح؛ٔٓ -ػَ ط٘ىٝم جألْٓ جُٔطكىز ٌُِٓحٕ.

 .Vعزض عٍ األسيخ انسُبسُخ
 4.0أصىل األسيخ انسُبسُخ
ض٘رغ جألَٓس جُٓ٤حْ٤س جُكحُ٤س ك ٢أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ؾٔ٣ٌٜٞس ُ٘ٞػ ٖٓ ٖ٤جالْرحخ; جألْرحخ ؽِ٣ٞس جُٔىٟ
ٝجألْرحخ جُٔرحشٍز.
 4.0.0األسجبة طىَهخ انًذي
٘ٛحى غالغس أْرحخ ؽِ٣ٞس جُٔى ٢ٛ ٟجُٔٓإُٝس ػٖ جألَٓس جُٓ٤حْ٤س ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
ْٞ 6.2.2.2ء ض٘ظ ْ٤جٗطهحذحش ػحّ 3122
وفقا لكثير من الناس الذين تحدثنا إليهم ،شابت انتخابات  3122مخالفات أدت إلى خالفات حادة من
قبل أحزاب المعارضة .ضؿٔؼص  ًٙٛجألقُجخ ضكص ٓظِس ؾرٜس ئذطحٍ ٝجْطث٘حف جالٗطهحذحش ٝ .نالٍ
جُؿُٞس جُػحٗ٤س ٖٓ جالٗطهحذحش جٍُتحْ٤س ُْ ،ضٌٖ أقُجخ جُٔؼحٌػس هحوٌز ػِ ٠جُطأغ ٍ٤ك ٠جُؼِٔ٤س
جالٗطهحذ٤س ٝجُطً ٢حٕ جُطك ُ٤كٜ٤ح ؾِ٤ح ً  ٝػِ ٚ٤هٌٍش كٜٗ ٢ح٣س جُٓرحم جالٗٓكحخ ٖٓ جُؼِٔ٤س.
 6.2.2.3شؼ ٌٞذحُؼ٤ن وجنَ جُطروس جُٓ٤حْ٤س
٣وحٍ إٔ جألَٓس جُٓ٤حْ٤س جٍُج٘ٛس ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطٍٓ ٠ضرطس ذٓٞء جُكٌْ ٝجالْطرىجو جًُٟ
ضؿًٌ ًٓ٘ ئػحوز جٗطهحخ جٍُت ّ٤كٍجٗٓٞج ذ ٚ٣ُ٣َٞك ٢ػحّ .3122
ُْ ٣كحٗ ٍٝظحّ جٍُت ّ٤كٍجٗٓٞج ذ ٚ٣ُ٣َٞأ ١قٞجٌ ٓغ أقُجخ جُٔؼحٌػس ٝجُو ٟٞجُى٘٣حٓ٤س ُألٓسً .حٕ
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٘ٛحى ٓأَم قو٤و ٢ػِٓٓ ٠ط ٟٞجُطروس جُٓ٤حْ٤سًٝ .حٕ جألِْٞخ جُٓ٤حٍُِْ ٢ت ّ٤كٍجٗٓٞج ذٚ٣ُ٣َٞ
٣ؼطٔى ػِ ٠وًطحض٣ٌٞس جُوحتٔس ػِ ٠ئوجٌز جألٍْز ُِِٓطس.
 ٝئْطٍٔش أقُجخ جُٔؼحٌػس كٗ ٠وى ًٛج جُكٌْ جُٓ٤ة.
 6.2.2.3ضشٌ َ٤ضٍٔو ٌْ٤ِ٤ح
 ٢ٛٝقًٍس ضٍٔو ػٌٍٓٗ ١شطس ضْ ضشٌِٜ٤ح ٖٓ هرَ ٓهطِق جُلظحتَ .أطركص ٌْ٤ِ٤ح جتطالف
غٞجٌ ضطأُق ٖٓ جُلظحتَ جُٔهطِلس جُطحُ٤س;
 ك ٢جإلنٞز ك ٠جُٓالـ جُٓحذوٍُِ ٖ٤ت ّ٤ذ ٚ٣ُ٣َٞجًُ ٖ٣ضؼٍػٞج ُِطؼً٣د ٝجُطؼك٤س؛ جألػؼحء جُٓحذوُِ ٖ٤وٞجش جُِٔٓكس ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط٠؛ ؾ٤ش جٍُخ ُِٔوحٓٝس (ؾ٤ش جٍُخ ُِٔوحٓٝس) ٖٓ جُوّ جألٝؿ٘ى ،١جُٓ٤ى ؾ٣َٞق ً( ٢ٗٞك٢شٍم جُرالو)؛
 جُلحٌ ٕٝجًًُ ٖ٣حٗٞج ٓهِظُِٔ ٖ٤طٍٔو جُطشحو ٟذو٤حوز جُٓ٤ى جذى ٍ٣جُوحوٌ ذحذح الو( ٟجُشٔحٍٝجُْٞؾ)؛
 جضكحو ٝقىز جُو ٟٞجُىٔ٣وٍجؽ٤س ذو٤حوز آّ ٗٗٞىًٌٝح وؾٞضٞوؾ٤ح ٓ٤ش َ٤؛ جضلحه٤س جُٞؽ٘ ٖٓ ٖ٤٤أؾَ جُؼىجُس ٝجُٓالّ ذو٤حوز جُٓ٤ى ٓكٔى ٓ، ٠ْٞ جُؿرٜس جُىٔ٣وٍجؽ٤س ُشؼد أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ذٍتحْس جُٓ٤ى ػرى هللا ٌٖٓٓ٤؛ ٝجٍُٔضُهس جُٓٞوجٗ٤س  ٝجُطشحو٣س ،جُمجٗطوىش ٌْ٤ِ٤ح قٌْ جٍُت ّ٤ذ ٚ٣ُ٣َٞجُٓ٤ة  ٝئوجٌز جُرالو ذٞجْطس ػحتِس ٝجقىز  ٝجْطرؼحو كحًحؿح كٍع
جُؼحتِس جالطِ.٠
ٝأو ٟػىّ هىٌز جُىُٝس ػِ ٠ػٔحٕ جألٖٓ ك ٢ؾٔ٤غ أٗكحء أٌجػٜ٤ح ئُ ٠جُطوىّ جٍُٓ٣غ ُوٞجش ٌْ٤ِ٤ح.
كٍم ُطكٌْٝ .هى ش٘ص
ٝهؼص قٌٓٞس جٍُت ّ٤ذ ٚ٣ُ٣َٞجضلحم ٓغ كظ ٖٓ َ٤جُؿٔحػحش جُِٔٓكس٘ٓ ٖٓ ،طِن َ
ٓؿٔٞػس جُ ٞؽ٘ ٖٓ ٖ٤٤أؾَ جُؼىٍ  ٝجُٓالّ ٛؿٔحش ػِٓ ٠ىٕ ٓؼ٘٤س ٖٓ جُرالو ك ٢شْ ٍٜرطٔرٍ .3123
 ٝػِ ٠نِل٤س جُطؼٖ ك ٠شٍػ٤س ٗظحّ ذ ، ٚ٣ُ٣َٞهحّ جتطالف جُٔطٍٔوٌ٤ِ٤ْ ٖ٣ح ك 21 ّٞ٣ ٠ؤٓ٣رٍ  3123ذشٖ
ٛؿٔحش ػِٓ ٠ى٘٣طٗ ٢ىْٝ ٢ِ٣حّ جٗؿح ك ٢جُٔ٘طوس جُشٔحُ٤س جُشٍه٤س ٖٓ جُرالو.
ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ ضؼُ ُ٣جُوٞجش ٖٓ ضشحو ٝجُؿحذٝ ٕٞجٌُحُٓٞ ٍٕٝ٤هق ٓإهص ُ٘ؿحـ جُٔطٍٔوٝ ٖ٣ئؾرحٌ
جألٗظحٌ ُِىن ٍٞكٓ ٢لحٝػحش ،ظَ جُؿ ١ٞجُؼحّ ٓطٞضٍجٝ .جكن جُٔطٍٔو ٕٝػِ ٠جُطلحٝع ٓغ جٍُت ّ٤كٍجٗٓٞج
ذ ٚ٣ُ٣َٞذؼى إٔ ٛىوٝج جُؼحطٔس ذحٗـ ٢كٜٗ ٢ح٣س ؤٓ٣رٍ  ٝ .3123ضُٞؼ ًٛج جإلؾٍجء ذحُطٞه٤غ ػِ ٠جضلحم ضكص
ٌػح٣س جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ أكٍ٣و٤ح ك٤ُ ٢رٍك( َ٤جُـحذ )ٕٞك٘٣ 22 ٢ح.3124 ٍ٣
٘٣ض جضلحم ُ٤رٍك َ٤ك٘٣ ٠ح 3124 ٍ٣ػِ ٠ضوحْْ جُِٓطس; ذك٤ع ٓ٣طٍٔ جٍُت ّ٤كٍجٗٓٞج ذٌ ٚ٣ُ٣َٞتٓ٤ح ً
قطٜٗ ٠ح٣س ٝال٣ط ٚك ٢ػحّ ٘ٔ٣ ٝ ،3127ف ٌٓطد ٌت ّ٤جٌَُٞجء جُٔؼحٌػس ك ٢شهض جُٓ٤ى ٌٗٞ٤ال ض٤حٗـحٝ .ٟ
٣طْ ٝػغ قٌٓٞس جٗطوحُ٤س ك ٠جُكٌْ ُٔىز جغ٘ ٢ػشٍ شٍٜج ٖٓ ٝ .جُػالغَٝ ٖ٤جٌز  ،كإ جُـحُر٤س جُٔ٘ط٤ٜس ٝال٣ط ْٜال
ضِٔي ئال جغ٘ ٢ػشٍ ،ك ٢ق ٖ٤ضْ جهطٍجـ أٌذغ َٝجٌجش ُِٔؿطٔغ جُٔىٗ ٝ .٢ػِ ًٙٛ ٠جُكٌٓٞس ض٘ظ ْ٤جٗطهحذحش
ضشٍ٣ؼ٤س ٓرٌٍز.
 ٝأو ٟض٘حَع جُِٓطس جُوحوز جٍُتٌ٤ِ٤ُٓ ٖ٤٤ٓ٤ح جالٗٓكحخ ٖٓ جُكٌٓٞس.
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ًٝحٕ جضلحم ُ٤رٍكٛ َ٤شحً ،كل٘٣ 31 ٢ح ٍ٣ػحّ  ،3124قَٔ ٓطٍٔوٌ٤ِ٤ْ ٝح جُٓالـ ٍٓز أنٍ ٟك ٢شٍم جُرالو.
 4.0.2األسجبة انًجبشزح
 6.2.3.2جٗوالخ ٓ 35حٌِ 3124
ضْ ض٘ظ ْ٤جٗوالخ ٓ 35حٌِ ٝ 3124ض٘ل ٖٓ ًٙ٤هرَ ٓطٍٔو ٝأكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ك ٢جتطالف ٌْ٤ِ٤ح ذو٤حوز
جُٓ٤ى ٓ٤ش َ٤وؾٞضٞوؾ٤ح .جْطُٞىص هٞجش جُٔطٍٔو ٖ٣ػِ ٠جُِٓطس  ٝأػِٖ هحتىٛح جُٓ٤ى ٓ٤ش َ٤وؾٞضٞوؾ٤ح
آّ ٗٗٞىٌٗ ًٞٝلٌٓ ٚتٓ٤ح ُِؿٔ٣ٌٜٞس.
ضٓرد جالٗوالخ جًُٝ ١هغ كٓ 35 ٢حٌِ  3124ك ٢جٗطٜحًحش نطٍ٤ز ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝجٗؼىجّ ٓلٍؽ
ُألٖٓ ٝضى ٌٞٛجُٞػغ جُٓ٤حْٝ ٢ضى ٌٞٛجألٝػحع جإلٗٓحٗ٤س ٝجالهطظحو٣س ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
أو ٟجُطـ ٍ٤٤جُٓ٤حْٓ 35 ٖٓ ٢حٌِ  3124ئُ ٠ضؼِ٤ن جُىْط 38 ٖٓ ٌٞؤٓ٣رٍ ٝ 3115ضلٌي ٓإْٓحش
جُؿٔ٣ٌٜٞس.
 ٝئٗرػن ئضؿحٛحٕ ٖٓ جُٔ٘حهشحش ٓغ ٓهطِق أطكحخ جُٔظِكسٔٛ ٝ ،ح;
 أُٝثي جًُ٣ ٖ٣ىػٔ ٕٞجالٗوالخٝ ، أُٝثي جًُ ْٛ ٖ٣ػى جالٗوالخ.ًٝحٕ أُٝثي جًُ٣ ٖ٣ىػٔ ٕٞجالٗوالخ جًُٝ ١هغ كٓ 35 ٢حٌِ ٘٣ 3124ظٍ ٕٝئًُٛ ٠ج جُطـ ٍ٤٤ؿٍ٤
جُىْطُِ ١ٌٞكٌٓٞس ًرظ٤ض ٖٓ جألَٓ ُشؼد أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٌُٖٝ .٠ذؼى أْحذ٤غ هِِ٤س ٖٓ جالٗوالخ،
ضى ٌٞٛجُٞػغ ٝأو ٟئُ ًَ ٠أٗٞجع جُؼ٘ق ٝجُوطَ ٝأػٔحٍ جُٜ٘د ك ٢ذحٗـًًُٝ ،٢ي ك ٢جُٔ٘حؽن جُىجنِ٤س
ٖٓ جُرالو.

 VIإدارح األسيخ انسُبسُخ
 4.0دور االرحبد األفزَمٍ وانجًبعخ االلزصبدَخ نذول وسط أفزَمُب فٍ حم األسيخ
ك ٢أػوحخ جالٗوالخ جًُٝ ١هغ كٓ 35 ٢حٌِ  3124ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٝ ،٠جؾ ٚجالضكحو جألكٍ٣و٢
ٝجُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ أكٍ٣و٤ح ضـ ٍ٤٤جُكٌٓٞس جإلؽحٌ جُىْطٝ .١ٌٞهى جضهًش ًَ ٖٓ جُٔ٘ظٔط ٖ٤ضىجذٍ٤
الْطؼحوز جُٓالّ ك ٠جُرالو.
 4.0.0دور انجًبعخ االلزصبدَخ نذول وسط أفزَمُب (انجًبعخ) فٍ حم األسيخ
وٌْص جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ أكٍ٣و٤ح ك ٢هٔطٜح جالْطػ٘حت٤س جٍُجذؼس جُٔ٘ؼوىز ذطحٌ٣م  29أذٍ،3124 َ٣
ضطٌٞجش جألَٓس ك ٢أكٍ٣و٤ح جُْٞطٝ .٠جػطٔىش جُؤس ئػالٗح ْٔ" ٠ئػالٕ ٗؿحٓ٘٤ح" جًُ٣ ١كط ١ٞػِٓ ٠وٌٍجش
ػِ ٠ؿٍجٌ ضطر٤غ جُٞػغ ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
 4.2رشكُم انًؤسسبد االَزمبنُخ
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ػٔال ذأقٌحّ جضلحم ٗؿحٓ٘٤ح ك 29 ٢أذٍٝ 3124 َ٣نحٌؽس جُطٍ٣ن ػِ ٠ضٌٝ ٖ٣ٞأوجء جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ،٢
ٝأُْٓص جُٔإْٓحش جالٗطوحُ٤س ٖٓ أؾَ ئوجٌز جُلطٍز جالٗطوحُ٤س ٖٓ  29جُ 35 ٠شٍٜج
 4.2.0رشكُم ويهبو انًجهس انىطٍُ االَزمبنٍ ()NTC
أٝطٓ ٠إضٍٔ جُؤس جالْطػ٘حتُِ ٢ؿٔحػس جالهطظحو٣س جًُ ٟػوى ك 4 ٠أذٍ 3124 َ٣كٗ ٢ؿحٓ٘٤ح ،ذاٗشحء جُٔؿِّ
جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُٝ ،)NTC( ٢جًُ ٞٛ ١ػ٘ظٍ أْحْ ٢ك ٠جإلؽحٌ جُٔإْٓ ٢ك ٠جُلطٍز جالٗطوحُ٤س ذٓرد
جُظالق٤حش جُطأْ٤ٓ٤س ٝجُطشٍ٣ؼ٤س جُٔهُٞس ُ .ٚشٌَ جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ ٢ذىٓ ٕٝشحًٌس ٓٓ ٝحٔٛس جُؿٔحػس
جالهطظحو٣س (ئٌ٣حِ) ٖٓ  216ػؼٞجً ٓوحٌٗس ٓغ ضٌ ٖ٣ٞجُؿٔؼ٤س جُٞؽ٘٤س جُٔ٘كِس.
ٝهى طىٌش ضٞط٤س ٖٓ ٓإضٍٔ جُؤس جالْطػ٘حتُِ ٢ؿٔحػس جالهطظحو٣س إٔ ُ٣ؼحو جُ٘ظٍ ك ٠ضٌ ٖ٣ٞجُٔؿِّ
جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحًُُُٝ .٢ي ،ضْ ٌكغ ػىو جُٔوحػى وجنَ جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ ٢ئُ.246 ٠
ضْ ضهظ٤ض ٓ 41وحػى ؾى٣ىز الهحُ ْ٤جُرالو  ٝجألقُجخ جُٓ٤حْ٤س ذٔح ك ٢يُي جألؿِر٤س جٍُتحْ٤س جُٓحذوس جًُٖ٣
ًحٗٞج ٓٔػِ ٖ٤ضٔػ٤ال ٗحهظح  ٝجُؿٔحػحش جُٓ٤حْ٤س ٝجُؼٌٍٓ٣س ٝجُٔؿطٔغ جُٔىٗٝ ٢جٍُٔأز.
ًُُٝي ضْ ئٗشحء جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ ٢ك 24 ٢أذٍ 3124 َ٣ذٔٞؾد جألٍٓ ٌهْ٣ .116 .طٔطغ جُٔؿِّ جُٞؽ٘٢
جالٗطوحُ ٢ذِٓطس ضشٍ٣ؼ٤س ًحِٓسٓٓ ٞٛٝ .إ ٍٝػٖ ئػىجو ٓشٍٝع جُىْط ٌٞجًُ٤ْ ١وىّ ئُ ٠جالهطٍجع جُشؼر.٢
 4.2.2انزصىَذ وإصذار انًُضبق انذسزىرٌ االَزمبنٍ
ً ٝحٗص جُٜٔٔس جُؼحؾِس ُِٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُٝ ٠ٛ ٢ػغ ٝجػطٔحو جُٔ٤ػحم جُىْط ١ٌٞجالٗطوحُُ ٢ط٘ظ ْ٤ؾٔ٤غ
جُِٓطحش جُؼحٓس ك ٠جُلطٍز جالٗطوحُ٤سٝ ،يُي كوح الضلحم ُ٤رٍكٝ َ٤ئػالٕ ٗؿحٓ٘٤ح  ٝضٞجكن ك ٢جٌ٥جء جُشؼر٤س ٝجُطروس
جُٓ٤حْ٤س ك ٢أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
ًُُٝي طٞش جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ٤ُِٔ ٢ػحم جُىْط ١ٌٞجالٗطوحُ ٢جًُ ١طىٌ ػٖ ٌت ّ٤جُىُٝس كٞ٤ُٞ٣ 29 ٢
ٝ .3124جػطرٍ طى ٌٝجُٔ٤ػحم ٗوطس جٗطالم ُؼِٔ٤س جالٗطوحٍ ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
ٔ٣ٝحٌِ جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ ٢جُِٓطس جُطشٍ٣ؼ٤س ٝجُطأْ٤ٓ٤س ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
 ٖٓٝجُٔطٞهغ أ٣ؼح ك ٢جُٔ٤ػحم جُىْط ١ٌٞجالٗطوحُ ٢ئٗشحء جُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جالٗطوحُ٤س ٝجُٔؿِّ جألػِ ٠جالٗطوحُ٢
ُالضظحالش.
 4.2.2إَشبء انًحكًخ انذسزىرَخ االَزمبنُخ
ٝكوح ألقٌحّ ئػالٕ ٗؿحٓ٘٤ح ٝجُٔ٤ػحم جُىْطُ ١ٌٞالٗطوحٍ ،ضْ ض٘ل ً٤جُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جالٗطوحُ٤س .ضٔص جُٔظحوهس
ػِ ٠ضؼ ٖ٤٤جُوؼحز ذٔٞؾد جٍُْٔ ّٞجُىْطٍُ ١ٌٞت ّ٤جُىُٝس ٖٓ جٍُٔقِس جالٗطوحُ٤س ٝ ،جًُ ٟضْ ضح٤٣ى ٙذآؼحء
ٌت ّ٤جٌَُٞجء.
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قِق أػؼحء جُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جُ ٖ٤ٔ٤ك 27 ٢أؿٓطّ  ،3124جٓحّ جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ.٢
جُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جالٗطوحُ٤س ٓٓإُٝس ػٖ ػٔحٕ وْط٣ٌٞس جُوٞجٗ ٝ ،ٖ٤ضى ٕٝجُُ٘جػحش جالٗطهحذ٤س  ٝئػالٕ
جُ٘طحتؽ جُٜ٘حت٤س ُالٗطهحذحش ٝجُكظ ٍٞػِ ٖ٤ٔ٣ ٠جٍُت ّ٤جُٔ٘طهد ؤ٣وٍجؽ٤ح ُِؿٔ٣ٌٜٞس.
 4.2.4اَزخبة رئُس اَزمبنٍ نهذونخ
ٝشٍع جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ ٢الٗطهحخ َػ ْ٤جُٔطٍٔو ٖ٣جُٓحذن جُٓ٤ى ٓ٤ش َ٤وؾٞضٞوؾ٤ح  ،جًُ ١هحو جالٗوالخ
جًُٝ ١هغ كٓ 35 ٢حٌِ ٝ 3124أػِٖ ٗلٌٓ ٚتٓ٤ح ُِىُٝس.
ٝجٗطهد جُٓ٤ى ٓ٤ش َ٤آّ وؾٞضٞوؾ٤ح ٌتُِ ّ٤ؿٔ٣ٌٜٞسٌ ،ت ّ٤جُىُٝس ك ٢جٍُٔقِس جالٗطوحُ٤س  27أذٍٖٓ ،3124 َ٣
هرَ جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُُٔ ٢ىز جُلطٍز جالٗطوحُ٤س ٝ .أو ٟجُوْٓ ػِ ٠جُٔ٤ػحم جُىْط ١ٌٞجالٗطوحُٝ ٢جُٔكٌٔس
جُىْط٣ٌٞس جالٗطوحُ٤س ،ك 29 ٢أؿٓطّ.3124 ،
 4.2االسيخ ثٍُ انسهطبد انزئُسُخ انضالس انًسؤونخ عٍ إدارح عًهُخ انزحىل
ٝكوح ٌُػ ٖٓ ٍ٤جٍُٔجهر ٖ٤جُٞؽ٘ٝ ٖ٤٤جُى ،ٖ٤٤ُٝكإ جُِٓطحش جٍُت٤ٓ٤س جُػالظ ُالٗطوحٍ (ٌت ّ٤جالٗطوحُُِ ٢ىُٝس،
ٌتٓ ّ٤ؿِّ جٌَُٞجء ٌٝت ّ٤جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٢جالٗطوحُ )٢ال ضؼَٔ ك ٢ضؼحٝ ٕٝغ٤ن ُط٘ل ً٤جُلطٍز جالٗطوحُ٤س ذلؼحُ٤س.
 ٝذحُٓطٔحع ٍُت ّ٤جٌَُٞجءً ،شق أًٗ ٚحٕ هى أٝط ٠ك ٢ئػالٕ ُ٤رٍك٘٣ 22 ٖٓ َ٤ح 3124 ٍ٣ئُ ٠إٔ ضٌٕٞ
قٌٓٞس جُٞقىز جُٞؽ٘٤س ذٍتحْس ٌت ّ٤جٌَُٞجء ٌ ٝت ّ٤جُكٌٓٞس ٖٓ جُٔؼحٌػس جُىٔ٣وٍجؽ٤س ٝ .ذوٌ ٢تّ٤
جٌَُٞجء ،جًًُ ١حٕ ٖٓ جُٔؼحٌػس جُىٔ٣وٍجؽ٤س ٝجًُ ١ضْ ضؼ ٚ٘٤٤ك ٢قً ٖ٤حٕ كٍجٗٓٞج ذ ٚ٣ُ٣َٞكٌٓ ٢طر ٚذؼى
جٗوالخ ٓحٌِ .35
ٝكوح ُٔكح٘٣ٌٝح ،كإ ٌت ّ٤جُىُٝس جًُ ٖٓ ٞٛ ١جتطالف ٌْ٤ِ٤ح ٌٝت ّ٤جٌَُٞجء جًُ٣ ١أض ٖٓ ٢جُٔؼحٌػس
جُىٔ٣وٍجؽ٤س جُٓحذن ُْ ُ ٌٖ٣ىٗ ٚ٣لّ جُػوحكس جُٓ٤حْ٤س  ٖٓ ٌَُٝجالغ٘ ٖ٤أؾ٘ىض ٚجُهحطس.
ٝأشحٌ ذؼغ ٓكح٘٣ٌٝح ذ إ ٌت ّ٤جٌَُٞجء ال ٤ٓ٣طٍ ػِ ٠جُلٍ٣ن جُكٌٌٝ .٢ٓٞأٝج إٔ جُٔؼحٌػس جُىٔ٣وٍجؽ٤س
ال ضشحٌى ك ٢ئوجٌز جٍُٔقِس جالٗطوحُ٤س.
جُؼالهس ذ ٖ٤جُلحػِ ٖ٤جٍُت ٖ٤٤ٓ٤جُػالغس ُالٗطوحٍ ضهِن ػورحش ك ٢ئوجٌز ٝضط ٍ٣ٞجٍُٔقِس جالٗطوحُ٤س.
ٝٝكوح ُِشهظ٤حش جُط ٢اله٘٤حٛح٘ٛ ،حى ئقطٔحٍ ذؼىّ ض٘ظ ْ٤جالٗطهحذحش ئيج ُْ ضطكى جُؿٜحش جُػالظ ُالٗطوحٍ.
 .VIIعزض األسيخ األيُُخ
جٗؼىجّ جألٖٓ  ٞٛجُؼحَٓ جألًرٍ جًُٞ٣ ٟجؾ ٚؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطًُٜ ٝ .٠ج آغحٌ ؾحٗر٤س ًحٌغ٤س ذحُ٘ٓرس ُؿٔ٤غ
جٌُٓحٕ.
ٝهى أو ٟجُطـ ٍ٤٤جُٓ٤حْ ٢جًُ ٟقىظ ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠كٓ 35 ٢حٌِ  3124ك ٢ضلش ٠جٗؼىجّ جألٖٓ
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ذٓرد جٗطشحٌ جألِْكس ٖٓ ؾٔ٤غ جُؼ٤حٌجش ٝجُٞؾٞو جُٔٓطٍٔ ُِٔطٍٔوٝ ٖ٣جٍُٔضُهس جألؾحٗد ك ٢جُؼحطٔس ذحٗـ٢
ًًُٝي ك ٢ؾٔ٤غ ٓكحكظحش جُرالو.
 4.0يشكهخ انزًزد سُهُكب
ٝكوح ُِٔؼ٘ ٖ٤٤جًُ ٖ٣جُطو٘٤ح ،ْٛكإ ٓطٍٔوٌ٤ِ٤ْ ٟح ٓ ْٛظىٌ جٗؼىجّ جألٖٓ ٝأػٔحٍ جُٜ٘د ك ٢ذحٗـًًُٝ ٢ي وجنَ
جُرالو .
ٝػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ جالْط٤الء ػِ ٠جُِٓطس ٖٓ هرَ ٌت ّ٤جُطكحُق ٌْ٤ِ٤حٝ ،جطِص ػ٘حطٍ ٖٓ ٌْ٤ِ٤ح جٌضٌحخ
جٗطٜحًحش ػى جٌُٓحٕ جُٔىٗ. ٖ٤٤
٣طٌ ٕٞجُطٍٔو ٖٓ ػىز كظحتَ ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ذحإلػحكس ئُ ٠جٍُٔضُهس جُطشحو٣س ٝجُٓٞوجٗ٤س ٘ٛ .حى جُؼى٣ى ٖٓ
جُٔكحكظحش ضكص جقطالٍ جُٔطٍٔوٝ .ٖ٣هى ٌَع ضكحُق ٌْ٤ِ٤ح جُهٍجخ ك ٢ؾٔ٤غ أٗكحء ئهحُ ْ٤أكٍ٣و٤ح جُْٞط. ٠
٘ٛ ٝحى ػ٘حطٍ ٖٓ ٌْ٤ِ٤ح هحٓص ذاٌضٌحخ ؾٔ٤غ أٗٞجع جالٗطٜحًحش ػى جٌُٓحٕ جُٔىٗ ٖٓ ; ٖ٤٤ضىٓ ٍ٤جُ٤ٜحًَ
جالؾطٔحػ٤س ٝجإلوجٌ٣س ٝجُٜ٘د  ٝجُطهٍ٣د ٝجٍُٓهس ٝجالؿطظحخ  ٝجُٓطٝ ٞجُهطق ٝجإلػىجّ ذاؾٍجءجش ٓٞؾُز .
 ٝٝكوح ُٖٔ جُطو٘٤ح ٖٓ جُ٘حِ  ،ئٕ ٘ٛحى ػ٘حطٍ أؾ٘ر٤س ضشحٌى ئُ ٠ؾحٗد ْ٤حٌ٣ح ك ٢جٌضٌحخ جٗطٜحًحش ػى
شؼد أكٍ٣و٤ح جُْٞط. ٠
 ٖٓٝجُؿى ٍ٣ذحًًٍُ إٔ أػؼحء ْ٤حٌ٣ح ٣لِط ٖٓ ٕٞجُؼوحخ.
ٓ٣طٍ ضٍٔو ٌْ٤ِ٤ح  ٖٓ ٪:9 - :6جُرالو ٓح ػىج جُؿ٘ٞخ ججُـٍذ ٠ق٤ع ُْ ضطٌٖٔ ٌْ٤ِ٤ح ٖٓ جُٓ٤طٍز ذٓرد
ْ٤طٍز جُوٞجش جألٝؿ٘ى٣س ػِ ٠جُٔ٘طوس .
 ٝهى هحٓص ٌْ٤ِ٤ح نالٍ ضوىٜٓح ذحؽالم طٍجـ  ٝضؿ٘٤ى ْؿ٘حء نطٍ ٖ٣ك ٠جُٔؿطٔغ (  ٝك ْٜ٤جُِظٞص ٝجُوطِس
 ٝؿ ٖٓ ٍْٛ٤جُٔؿٍٓ. ) ٖ٤
ٝهى ضٌٖٔ ذؼغ هحوز جُٔطٍٔو ٖٓ ٖ٣ضأٓ ٖ٤ه٘ٞجش إلٍ٣جوجش جُىُٝس ُىػْ ػ٘حطٍٓ ْٛرحشٍز ٝذحُطحُ٘ٓ ٢غ جُكٌٓٞس
ٖٓ جُطؼحَٓ ٓغ ٓٓإ٤ُٝحضٜح جُٓ٤حو٣س .
ذؼى ئقطالٍ ذحٗـ ، ٢هحّ أقى َػٔحء جُٔطٍٔو ٞٛ ٝ ٖ٣جُٓ٤ى ػرى هللا ٌٓٓ ٖ٤ذحالٗلؼحٍ ٖٓ ج٥نٍ ٝ ،ٖ٣ذىأ ك٢
ض٘ظ ْ٤ػِٔ٤حش ُُػُػس جْطوٍجٌ جُِٓطس جُؿى٣ىز ك ٠ذحٗـٝ . ٢هى ضْ ُِط ٞجُورغ ػِ ٚ٤ك ٢جٌُحٓ ٌُٖٝ ٍٕٝ٤ال ضُجٍ
ػ٘حطٍ٘ٓ ٙطشٍز كْٝ ٢ؾ أكٍ٣و٤ح .
 ٝٝكوح ألطكحخ جُٔظِكس جًُ ٖ٣جُطو٘٤ح٣ ، ْٛطأُق ضكحُق ٓطٍٔوٌ٤ِ٤ْ ٟح ٖٓ ٓ 31111طٍٔو ضوٍ٣رح .
 8.2يشكهخ اَعذاو األيٍ
جُٞػغ جألٓ٘ ٢ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطٓ ٠وِن ُِـح٣س  .كٜ٘حى جٗؼىجّ ُألٖٓ ػِٗ ٠طحم ٝجْغ ك ٢ؾٔ٤غ أٗكحء
ئهحُ ْ٤أكٍ٣و٤ح جُْٞط . ٠ئهطكٔص ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح ؾٔ٤غ ٓكحكظحش جُرالو ذحْطػ٘حء جُؼحطٔس ذحٗـٝ ، ٢جُط٠ٛ ٢
ضكص قٔح٣س هٞجش ٖٓ جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ أكٍ٣و٤ح٤ٓ٣ ، ٝ.طٍ ٓطٍٔوٌ٤ِ٤ْ ٝح ػِ ٠نٔٓس ػشٍ
(ٓ )26كحكظس ٖٓ ٓؿٔٞع ْطس ػشٍ (ٓ )27كحكظس ك ٢جُرالو ٝذحُطحُ ٢ضلش ٠جٗؼىجّ جألٖٓ ك ٢جُرالو .
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٣طْ ضٓؿ َ٤قحالش جُٜ٘د ٝجُهطق ٝجُوطَ ٝجٍُٓهس ٝجالؿطظحخ ٝضىٓ ٍ٤جُر٘٤س جُطكط٤س جُهحطس  ٝجُٔرحٗ ٢جُؼحٓس
 ٝؿٍٛ٤ح ٖٓ جألػٔحٍ جإلؾٍجٓ٤س ًَ  ّٞ٣ك ٢جُرالو .
أطركص ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ك ٠قحُس ٖٓ جالٗلالش جألٓ٘ ٢ق٤ع نِن جُٔطٍٔو ٕٝهٞجٗ ْٜ٘٤جُهحطس ك٢
ٓؼظْ أٗكحء جُرالو ٓح ػىج جُؼحطٔس ذحٗـ ٝ ٠جُط ٠ٛ ٠ضكص ْ٤طٍز جُىُٝس .
ٝهى نِن ًٛج جُٞػغ جٗؼىجّ ضحّ ُألٖٓ ك ٢أْٝحؽ جٌُٓحٕ ٝ ،ال ْٔ٤ح جُ٘ٓحء ٝجألؽلحٍ ٝجُٔٓ٘ٝ ٖ٤جُؼؼلحء ٖٓ
جُ٘حِ .
ٝكوح ُٔح ئُطو٘٤ح ٖٓ أطكحخ جُٔظِكس  ،كإ جُو ٟٞجُؼحِٓس جُكحُ٤س ٝ ٖٓ ،ؾٜس ٗظٍ ٓٞظلٜ٤ح ،ؿ ٍ٤هحوٌ ػِ٠
جْطؼحوز جألٖٓ ك ٢ؾٔ٤غ أٗكحء جُطٍجخ جُٞؽ٘. ٢
 4.2اَزهبن حمىق اإلَسبٌ
قحُس قوٞم جإلٗٓحٕ ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٢ٛ ٠أًػٍ ٓح ٣ىػُِ ٞوِن ًٓ٘ جالٗوالخ جًُٝ ١هغ كٓ 35 ٢حٌِ
 .3124كٜ٘حى أػٔحٍ جالٗطٜحًحش جُٜٔ٘ؿ٤س ُكوٞم جإلٗٓحٕ جُط ٢ضٍضٌرٜح ػ٘حطٍ ٓؼ٘٤س ٖٓ ٌْ٤ِ٤ح ػِٗ ٠طحم
ٝجْغ ْٞجء ك ٢جُؼحطٔس ذحٗـًًُٝ ٢ي ك ٢ؾٔ٤غ ٓكحكظحش جُرالو .
ٝهى ضْ ضٓؿ َ٤جُؼى٣ى ٖٓ قحالش جإلػىجّ نحٌؼ ٗطحم جُوؼحء  ٝجُوطَ ٝجالٗطٜحًحش جُٔحو٣س  ٝجُؿٓى٣س  ٝجؿطظحخ
جُ٘ٓحء ٝجُلط٤حش ٝػِٔ٤حش جالنططحف ٝجالػطوحالش جُطؼٓل٤س  ٝجذطُجَ جألٓٞجٍ .
ك ٢جُٞجهغ ٝ ،ذظٍف جُ٘ظٍ ػٖ جُهٓحتٍ جُؼٌٍٓ٣س نالٍ جالْط٤الء ػِ ٠جُِٓطس كٓ 35 ٢حٌِ ٖٓ ، 3124
نالٍ جُطٍٔو ٌْ٤ِ٤ح٘ٛ ،حى جُؼى٣ى ٖٓ جُٔىٗ ٖ٤٤جًُ٣ ٖ٣ؼحٗ٤ٓٞ٣ ٕٞح ٖٓ أكؼحٍ جٗطٜحًحش قوٞم جإلٗٓحٕ ٝهطَ جُؼى٣ى
ٖٓ جُٔىٗٝ ، ٖ٤٤أق٤حٗح ٖٓ نالٍ جإلػىجّ ذاؾٍجءجش ٓٞؾُز ٖٓ هرَ ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤حٝ .ضطِن هًجتق ك ٢ؾٔ٤غ أٗكحء
جُرالو ٓٔح أو ٟئُ ٠جُؼى٣ى ٖٓ جإلطحذحش ًٔ .ح ال ض٘ؿ ٠جُوٍٝ ٟجُرِىجش ك ٠جُٔكحكظحش ٖٓ ٓٞؾحش جُوطَ .
ٝكوح ُرؼغ ٓكح٘٣ٌٝح  ،كإ ًػٍ٤جً ٖٓ جُ٘حِ ٣وؼ ٕٞػكح٣ح ُالػطىجء جُرىٗ ٢أ ٝجُٔحو ١وْ ٕٝرد ٝؾٜٗ ٝ . ٚ٤د
ٓٔطٌِحش جُشؼد ٗ ٝوِٜح ذؼ٤ىج ٖٓ هرَ ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح ُٜٗ ٝ .رص ٓٔطٌِحش جُ٘حِ  ٝئقطِطٜح ػ٘حطٌٍْ٤ِ٤ح.
أّغٍش ػِٔ٤حش جُِٓد ٝجُٜ٘د جُط ٢ضو ّٞذٜح ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح ػِ ٠ؾٔ٤غ هطحػحش جٌُٓحٕ ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞطٓ ٠غ
جْطػ٘حء جُٔؿطٔغ جُِْٔٓ ُٜٗٝ .رص جُٔٔطٌِحش ٖٓ جإلوجٌجش جُؼحٓس ٝجُٔ٘ظٔحش جإلٗٓحٗ٤س ٘ٓ ٝظٔحش قوٞم جإلٗٓحٕ
ذشٌَ ٜٓ٘ؿ ٢ذٞجْطس جُٔطٍٔو.ٖ٣
ٝهى ْؿِص ػىز قحالش جؿطظحخ ُِ٘ٓحء  ٝجُلط٤حش جُظـٍ٤جش  ٝشٞ٤ع جالػطوحالش جُطؼٓل٤س ٝجالنططحف
ٝجُكٞجوظ ًٓ٘ ٓ 35حٌِ  ٝ 3124ضؿٍ ١قحالش جالذطُجَ ك ٢ؾٔ٤غ ٓكحكظحش جُرالو ًٔ .ح ُٗظرص جُكٞجؾُ ك٢
ٓىجنَ ٓ ٝهحٌؼ ذؼغ ٓىٕ جُرالو ُطأٓ ٖ٤ضِي جُٔىٕ  ٝ .ضطِد ذؼغ ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح وكغ ٌْ ّٞػر ٌٞضِي
جُكٞجؾُ ًٔرِؾ ٍ ' شٌِ٤حش جُطٌِلس " ٝ .هى أؽِن طٍجـ ذؼغ جُ٘حِ جًُ ٖ٣جنططلٞج أ ٝجػطوِٞج ذؼى وكغ كى٣س.
ًَ  ًٙٛجالٗطٜحًحش ُكوٞم جإلٗٓحٕ هى يٛرص و ٕٝإٔ ٣القظٜح أقى ذٓرد جإلكالش ٖٓ جُؼوحخ جُٓحتىز ك ٢جُرِى .
ضْ ٜٗد ؾٔ٤غ جُٔكحًْ  ٝأكٍؿص جُٓؿ ٝ ٕٞضْ ضهٍ٣رٜح  ُْ .ضؼى جُِٓطس جُؼحٓس هحوٌز ػِٓ ٠ؼحهرس أُٝثي جًُٖ٣
جٌضٌرٞج أػٔحٍ جٗطٜحى قوٞم جإلٗٓحٕ .
ْٞ٤جؾ ٚأػؼحء ٖٓ جُكٌٓٞس  ٖٔٓ ،ئٌضٌرٞج ؾٍجتْ هطَ  ٝضْ جُورغ ػِٓ ْٜ٤كٌٔس ؾ٘حت٤س ُِطؼحَٓ ٓغ قٌٔ. ْٜ
ضٜىف قوٞم جإلٗٓحٕ ٍ ٌٓحككس جإلكالش ٖٓ جُؼوحخ ٌؿْ ػىّ ٝؾٞو آُ٤س ُٔؼحُؿس ًٛج جألٍٓ.
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 .VIIIعزض انحبنخ االجزًبعُخ و االَسبَُخ و االلزصبدَخ
 1.0يحُخ انًشزدٍَ و انالجئٍُ
ٝكوح ً ُٔلٞع جالْٓ جُٔطكىز جُٓحُٓ ٠شإ ٕٝجُالؾث ٖ٤ك ٠ذحٗـُ ،٠ؿح ٌْحٕ جٍُ٣ق ئُ ٠جُكو ٝ ٍٞجُـحذحش
ذٓرد جإلْحءجش جُطُ ٠كوط ْٜػِ ٠أ٣ى ٟػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح.
ًٓ٘ ذىج٣س جالَٓس ك ٠ؤٓ٣رٍ ٝ ،ػؼص جُٔلٞػ٤س ئْطٍجض٤ؿ٤حش ئْطؿحذس ُالَٓس نحطسً ٖٓ نالٍ
ُوحءجش ٓغ قًٍحش جُطٍٔو ُُ٤طِد ٓ٘ٝ ْٜػغ ق ٍى ُطؿ٘٤ى جالؽلحٍ ُِطٍٔو هٍٓجً.
أػحم ٜٗد جُٔلٞػ٤س جُؼِ٤ح ُالؾث ٖٓ ٖ٤إٔ ضِؼد وٌٛٝح جالٗٓحٗ ً٘ٓ ٠إٔ ضؼٍػص ٌٓحضرٜح ُِىٓحٌ ٝ
جُٜ٘د.
 ٝضٞجؾ ٚجُٔلٞػ٤س قحُ٤ح ً ٓشٌِس جالْطؿحذس ك ٠ئؽحٌ وٌٛٝح جالٗٓحٗ ٝ ٠يُي ُطؼػٍ  ٝطُٜٞح ًُُِ ٖ٣ؿأٝج
ئُ ٠جُـحذحش  ٝجُكوُٜٗ ٝ.ٍٞرص جُرٞ٤ش  ٝأُقٍهص هٍ ٟذأًِٜٔح ٖٓ هرَ ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح.
ٝ ٝكوح ُِٔلٞػ٤سُٗ ،ـ  4:5:8:شكض وجنَ جُرالو .أٓح كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُالؾث 53111 ;ٖ٤ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس
جٌُ٘ـ ٞجُى٣وٍجؽ٤س  :111 ٝك ٠غشحو  6111 ٝك ٠جٌُحٓ 5111 ٝ ٍٕٝ٤ك ٠جٌُ٘ـ .ٞجُؼىو جالؾٔحُ ٠ك ٠جُرِىجٕ
جُٔؿحٌٝز  71111 ٞٛشكض  ٝهى ئْطؿحذص ٌٓحضد جُٔلٞػ٤س جُؼِ٤ح ُالؾث ٖ٤ك ًٙٛ ٠جُرِىجٕ ذشٌَ ئ٣ؿحذ.٠
 1.2اِصبر االجزًبعُخ و االلزصبدَخ نالسيخ
أوش جالَٓس جُٓ٤حْ٤س  ٝجالٓ٘٤س ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠جُ ٠ػٞجهد ٝنٔ٤س ػِ ٠جُوطحػحش جالؾطٔحػ٤س ٝ
جالهطظحو٣س ك ٠جُرِى.
 1.2.0لطبع انزعهُى
كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُوطحع جُطؼِ ،٠ٔ٤أوش ٓهطِق جالٗوطحػحش جُط ٠قىغص ًٓ٘ ذىج٣س جُؼحّ جُىٌجْ- 3123 ٠
 3124جُ ٠ضؼطَ ٗظحّ جُطؼِ ْ٤ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٝ ٠جُط ٠ضؼَٔ ػِٓٓ ٠ط .ٖ٤٣ٞذٔ٘٤ح ضْ ض٘ظ ْ٤جالٓطكحٗحش ك٠
ذحٗـ ٝ ٠ك ٠ذؼغ جُٔكِ٤حش ك ٠جُرالو ٝ .كًٛ ٠ج جُٞهص أُْط٘لص جُىٌجْس ٓإهطح ً ك ٠ذؼغ جُٔ٘حؽن21 ً٘ٓ ٝ.
ؤٓ٣رٍ  3123ضٍى جُٔىٌْٞٓ ٕٞجهؼٍٛ ٝ ْٜذٞج جُ ٠ذحٗـ ٝ .٠هى وٍٓش جُر٘٤حش جُطكط٤س ُِٔىجٌِ  ٝأو ٟػىّ
ضٞكٍ جالٖٓ ئقؿحّ ج٥ذحء ػٖ ئٌْحٍ جؽلحُ ْٜجُ ٠جُٔىجٌِ.
 1.2.2لطبع انصحخ
شٜى هطحع جُظكس ئ٣ؼح ً ػٞجهد ٝنٔ٤س ِْٓ٣ ُْ .جُؼحِٓ ٕٞجُظك ٖٓ ٕٞ٤جُلظحتغ كٜؿٍٝج جُٔٓطشل٤حش
 ٝجٍُٔجًُ جُظك٤س كٓ ٠كحكظحش جُرالو .ضؼٌٍش جٍُٔجًُ جُظك٤س  ٝئٗؼىّ جُىٝجء  ٝجالْؼحكحش جال٤ُٝسٝ .
نؼغ جُؼحِٓ ٕٞجُظك ٕٞ٤جُوال تَ جًُ ٖ٣ذوٞج ك ٠جُٔكحكظحش جُ ٠جُطٜى٣ىجش  ٝجُٔؼح٣وحش ٖٓ ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح ٝ
أٗؿرص جُ٘ٓحء ك ٠جالوؿحٍ و ٕٝأٓٓ ٟحػىز ؽر٤س.
 1.2.2انُشاع انذًَُ
ٝكوح ً ُرؼغ ٖٓ ئْطؿٞذٞج ،أطركص ٓهحؽٍ جُظٍجع جُىٝ ٠٘٣جهؼح ً ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط .٠ذؼغ
جُ٘حِ ٣و ;ُٕٞٞئٕ ٘ٛحى ػالٓحش ٓػ ٍ٤ز ُِوِن ٖٓ جُظٍجع ذ ٖ٤جالو٣حٕ ٝ .هحٍ آنٍ ٕٝال ٝؾٞو ُِظٍجع ذٖ٤

!One Africa, One Voice
 Rapport de la mission d'information en RCA_.bm.hs.)(v1)EO-AR14 of 19

جالو٣حٕ ك ٠جُٞهص جٍُج ٖٛأي أٗ ٚؿٓ ٍ٤ىػ ٖٓ ّٞجُُػٔحء جُىًٔ .ٖ٤٤٘٣ح إٔ جُٔ٘حهشحش جُط ٠أؾٍ٣ص ُْ ضؼٌّ أٟ
ػالٓس ُِؼىجء .ضٍؾغ أْرحخ جُكحُس جُى٤٘٣س جُٓحتىز جُ ٠هٍُخ ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح ئُ ٠جُِٖٔٓٔ٤
 1.2.4انمطبع االلزصبدي
 ضٍجؾغ ئٗٓ٤حخ جُطىكن جُطؿحٌ ١ذ ٖ٤ؾٔ٣ٌٜٞس جكٍ٣و٤ح جُْٞط ٝ ٠ؿٍٛ٤ح ٖٓ جُى ٍٝجُٔؿحٌٝزٓ ،ػَجٌُحٓ.ٍٕٝ٤
 جُطؼ٤٤ن جالهطظحو ٟالهطظحو أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٖٓ ٠هرَ جُٔطٍٔو ٖ٣جًُٛ ٖ٣حؾٔٞج جُٔظحوٌ جٍُت٤ٓ٤سُالٍ٣جوجش جُؼحٓس ُكٓحذحض ْٜجُشهظ٤س.
 جُؼٌٍ  ٝجالي ٟجًُُ ٟكن جُؼحِٓ ٖ٤جالهطظحو ٖ٤٣ك ٠جُوطحع جُهحص. قؿد جالٗشطس جالؾطٔحػ٤س  ٝجالهطظحو٣س  ٝجٌُُجػ٤س ك ٠ؾٔ٤غ جهحُ ْ٤أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠ٗوض ك ٠جُٔٞجو
ٝ هق أٗشطس جُُٔجٌػٍٓ ٝ ٖ٤ذ ٢جُكٞ٤جٗحش  ٝجُظ٤حو ٝ ٖ٣ؿٔٓ ٍْٛ٤ح هى ٣إو ٟجُ٠
ِ
جُـًجت٤س ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
 1.2.4يحُخ انجزنًبٍَُُ يٍ انجزنًبٌ انسبثك
أشحٌ جُرٍُٔحٗٓ ٖٓ ٕٞ٤ؿحِ جُ٘ٞجخ جُهحّٓ أٗٓ 35 ً٘ٓ ٚحٌِ ٣ ُْ ،3124طْ جُٞكحء ذحضلحهحش ْالّ
ُ٤رٍك ٝ َ٤ئػالٕ ٌؤْٝحء و ٍٝجُؿٔحػس جالهطظحو٣س كٔ٤ح ٣طؼِن ذرؼغ جُ٘وحؽ ُِٓٔحـ ُط٤ٜثس جُٔ٘حل
ُِٓالّ  ٝجُٔظحُكس.
ك ٠جُٞجهغ ،كوى أشحٌٝج جُ ٠أٗ٣ ُْ ٚطْ ئقطٍجّ جُٔحوز  ٖٓ 8ئضلحم ُ٤رٍك ٝ ،َ٤جُط ٠ض٘ض ػِ ٠إٔ "
٣ط ٠ُٞجُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٠جُكلحظ ػِ ٠جٓط٤حَض ٚقطٞٓ ٠ػى جالٗطهحذحش جُطشٍ٣ؼ٤س جُٔورِس".....
 ٝأػٍخ ٛإالء جُرٍُٔحٗ ٕٞ٤جُٓحذو ٕٞػٖ هِو ْٜئَجء جُظٔص ذشإٔ جُٔحوز  ٖٓ 8جالضلحهحش جُٓ٤حْ٤س
ك٤ُ ٠رٍك َ٤ك٘٣ 22 ٠ح 3124 ٍ٣ك ٠جالؾطٔحػحش جُى٤ُٝس ُكَ جالَٓس ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
ٝ ٝكوح ً ُ ،ْٜكإ جُٞػغ ٣ؿؼَ ٖٓ ٔٓ 216ػالً ٓ٘طهرح ً ٖٓ أٓس جكٍ٣و٤ح جُْٞطٗ ٝ ٠حنر ْٜ٤ؿٍ٤
ٍٓضحق ٖٓ ّ٤ُ ٝ ٖ٤جٍُٔؾف إٔ ٔٓ٣ف ًٛج جُٞػغ ُهِن ٓ٘حل ٛحوب  ٝضؼُ ُ٣جُٔظحُكس جُٞؽ٘٤س.

 .IXانجحش عٍ حم ثىاسطخ اصحبة انًصهحخ
 1.0االجزاءاد انزً ارخذرهب انحكىيخ االَزمبنُخ نهجحش عٍ حم
جضهًش جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س ػىوج ٖٓ جُطىجذ ٍ٤ك ٠جُركع ػٖ قُِ ٍٞالَٓس جُٓ٤حْ٤س  ٝجالٓ٘٤س  ٝجالٗٓحٗ٤س جُٓحتىز
ك ٠جُرالو ;٠ٛ ٝ
 جُشٍٝع ك ٠ض٘ل ً٤ػِٔ٤س ُٗع جُٓالـ; شٍػص جُكٌٓٞس ك ٠ضٔ َٞػحّ  3124ك ٠ػِٔ٤س ُٗع
جُٓالـ ك ٠جُرالو  ٝيُي ذحُطؼحٓ ٕٝغ جُوٞز جُٔطؼىوز جُؿ٘ٓ٤حش ٖٓ جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ
أكٍ٣و٤ح ٝ .هحٍ أػؼحء جُؿٌٓٞس إٔ ُٗع جُٓالـ ٖٓ ٌْ٤ِ٤ح ذحُطؼحٓ ٕٝغ جُؿٔحػس ْحػى ك ٠ضكٍٍ٣
ٓى٘٣س ذحٗـ٣.٠ؼطوى أػؼحء جُٔؿطٔغ جُٔىٗ ٠إٔ ٘ٛحى جُؼى٣ى ٖٓ جُط٘حهؼحش أغ٘حء ض٘ل ً٤جُؼِٔ٤سٝ .
القظٞج أ٣ؼح ذؼغ جُط٘حهؼحش جُط ٠ضطؼِن ذحشٍجى ذؼغ جُؼ٘حطٍ ٖٓ ٌْ٤ِ٤ح ك ٠ػِٔ٤س ُٗع
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جُٓالـ ٓٔح أو ٟجٍُٝٛ ٠خ جُؼى٣ى ًٓ٘ٔ ْٜح إٔ ػِٔ٤س ُٗع جُٓالـ ال ضُطرن ػِ ٠ػ٘حطٍ ٌْ٤ِ٤ح
يجش جالط ٍٞجُطشحو٣سٝ ٝ .كوح ً ٍُٔجهر ٖ٤و٣ ،ٖ٤٤ُٝطْ ُٗع ْالـ جُٔطٍٔو ٖ٣ذشٌَ كؼحٍ ذٔٓحػىز
جُوٞز ٓطؼىوز جُؿ٘ٓ٤حش.
قَ ٌْ٤ِ٤ح; شٍع ٌت ّ٤جُىُٝس جالٗطوحُ ٠ك ٠قَ ٌْ٤ِ٤ح ذحٍُْٔ 24.445 ّٞذطحٌ٣م ْ 33رطٔرٍ
ٝ . 3124ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ هٍجٌ قَ ٌْ٤ِ٤حٞ٣ ،جطَ جُٔطٍٔو ٕٝك ٠ئٌضٌحخ جالٗطٜحًحش.
ضٌُ ٖ٣ٞؿ٘س ٓشطًٍس ُِطكو٤وحش; ُى ًٙٛ ٟجُِؿ٘س طالق٤حش ٝؽ٘٤س  ٠ٛ ٝجُٔٓإُٝس ػٖ جؾٍجء
جُٔٓٞقحش ػٖ جُٞػغ جُٓحتى ك ٠جُرِى ٌُٖ ٝ .ضلطوٍ جُِؿ٘س ُِْٞحتَ جُالَٓس ُِو٤حّ ذٜٔحٜٓح ُؿٔغ
جُٔؼِٓٞحش كٓ ٠كحكظحش جُرالو.
ضىػ ْ٤جُوٞجش جُِٔٓكس ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ;٠جُوٞجش جُِٔٓكس  ٠ٛجُؿ٤ش جُ٘ظحُٓ ٠ؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح
جُْٞط ٠جُطُ ٠ىٜ٣ح قحُ٤ح ً هٞز ٖٓ ٌ 7111ؾَ ٖٓ ٓؿٔٞع جٍ  8111جُٔطِٞذس .ضهؼغ ػ٘حطٍ
ٌْ٤ِ٤ح ُِطوُٞ ْ٤٤ػؼ ْٜك ٠جُؿ٤ش جُؿٔ ٝ .ٌٟٜٞهى ضْ ضكى٣ى  8121ػ٘ظٍ ٖٓ ٌْ٤ِ٤ح ْٜ٘ٓٝ
 3111هٌٍٝج ػىّ جالٗؼٔحّ ُِوٞجش جُِٔٓكس  6:21 ٝذوٞج كٍٓ ٠جًُ جُطىٌ٣د جُؼٌٌٍُٖٓ ٝ .١
٣طٍـ جُكلحظ ػِ ٠هٞجش جُؿ٤ش كٍٓ ٠جًُ جُطىٌ٣د ٓشحًَ ًرٍ٤ز ألٕ جُىُٝس ال ضِٔي جُْٞحتَ ُِو٤حّ
ذًُي .
ضهِ ٠جُوٞجش جُِٔٓكس ػٖ جُٔوطِ ٖ٤جالؾحٗد جالػؼحء كٌ٤ِ٤ْ ٠ح; ٣طأُق ضكحُق ٌْ٤ِ٤ح ٖٓ جُوٞجش
جُِٔٓكس ذٍتحْس جُؿٍ٘جٍ ٓ ٖٓ ٠ْٞجُٓٞوجٕ ٝ .هى ضِوٞج ؾحتُز شٍك٤س ٖٓ ٌت ّ٤جُىُٝس جالٗطوحُ ٠ك٠
 5أًطٞذٍ  ٞٛ ٝ 3124يجش جُطحٌ٣م جًًُ ٟحٕ ٖٓ جُٔلطٍع إٔ ٍ٣ؾغ كُِٞٓ ٚ٤وجٕ .أٓح ذحُ٘ٓرس
ُؼ٘حطٍ جُوٞجش جُطشحو٣س ،كوى هٌٍش جُكٌٓٞس ئػحوز وٓؿ ْٜك ٠جُؿ٤ش جُٞؽ٘ٗ ٠ظٍجً الٜٗح ًحٗص
ؾُءجً ٖٓ جُوٞجش جُِٔٓكس الكٍ٣و٤ح جُْٞطٝ ٠ضْ ضٓؿ َ٤أكٍجو جُؿ٤ش جُٞؽ٘ .٠ك ٠جُٜ٘ح٣س٣ ،طأُق
ؾ٤ش أكٍ٣و٤ح جُْٞطٌ 23111 ٖٓ ٠ؾَٓ٤ْ ٝ .طط٤غ جُؿ٤ش جُٞؽ٘ ٠ذحالػحكس جُ ٠جُوٞجش
جالكٍ٣و٤س ،جُطْ ٠طظَ جُ ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ك٘٣ ٠ح ٖٓ ،3125 ٍ٣ضٞك ٍ٤جالٖٓ ك ٠ؾٔ٤غ أٗكحء جُرالو
 ٝذحُطحُ ٌٖٔ٣ ٠ض٘ظ ْ٤جالٗطكحذحش.
 1.2يمززحبد انحهىل انًمذيخ يٍ انًجزًع انًذًَ و انفئبد االجزًبعُخ و انسُبسُخ انًخزهفخ

ضوىّ جُٔؿطٔغ جُٔىٗ ٝ ٠جُلثحش جالؾطٔحػ٤س  ٝجُٓ٤حْ٤س جُٔهطِلس ذحُٔوطٍقحش جُطحُ٤س;
 إٔ ضكطٍّ جُكٌٓٞس ٓهطِق جالضلحه٤حش جُٔٞهؼس  ٝأقٌحّ جُٔ٤ػحم جُىْط ٌٟٞجالٗطوحُ ٖٓ ٠جؾَ جٗؿحـ
جٍُٔقِس جالٗطوحُ٤س.
 إٔ ٣وىّ جُٔؿطٔغ جُى ٠ُٝجُىػْ ٓطؼىو جالٝؾُ ٚكٌٓٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٖٓ ٠جؾَ جْطؼحوز جالٖٓ  ٝجُ٘ظحّ
جُؼحّ كؼالً ػٖ ضؼُ ُ٣قوٞم جالٗٓحٕ ٌٓ ٝحككس جالكالش ٖٓ جُؼوحخ ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
٘٣ رـ ٠ػِ ٠جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س جُطأًى ٖٓ ػٞوز جُوٞجش جالؾ٘ر٤س ؿ ٍ٤جُطوِ٤ى٣س جُ ٠ذالوٛح.
 إٔ ضو ّٞجُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س ذط٘ظ ْ٤قٞجٌ شحَٓ ٖٓ أؾَ نِن جُٔ٘حل ُِٓالّ  ٝجُٔظحُكس جُٞؽ٘٤س.
 إٔ ضو ّٞجُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س ذطكى٣ى ٍٓضٌر ٠جُؿٍجتْ  ٝجُلظحتغ ػى جٌُٓحٕ  ٝضوىُِ ْٜٔ٣ؼىجُس.

 .Xانجحش عٍ حهىل يٍ لجم االطزاف االخزي
 01.0االجزاءاد انزً ارخذرهب انجًبعخ االلزصبدَخ نذول وسط أفزَمجب
ضِؼد جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ أكٍ٣و٤ح وٌٝجً ٛحٓح ً ُِـح٣س ك ٠قَ جالَٓس ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح
جُْٞط ً٘ٓ ٝ .٠ذىج٣س جالَٓس ك ٠ؤٓ٣رٍ  ،3123أضهًش جُؿٔحػس ضىجذٓ ٍ٤ؼ٘٤س ٜٓ٘ح;
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 جُطٞه٤غ ػِ ٠جضلحم ُ٤رٍكُ َ٤كَ جالَٓس جُٓ٤حْ٤س ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ;٠أػالٕ جُٔرحوب الؽٍجف
جُٔلٞػحش ك٤ُ ٠رٍك َ٤ذشإٔ جالَٓس ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٝ ٠جُط ٠أُػطٔىش ك٘٣ ٠ح 3124 ٍ٣ذٞجْطس ؾٔ٤غ
جالؽٍجف جُٔؼ٘٤س ك ٠جُظٍجع.
 أػالٕ ئٗؿحٓ٘٤ح ك 29 ٠أذٍ .3124 َ٣ؿؼطٔى ًٛج جالػالٕ ذؼى جالٗوالخ جًُ ٟقىظ كٓ 35 ٠حٌِ3124
٣ ٞٛ ٝ .كىو أقٌحّ جالوجٌز ك ٠جُلطٍز جالٗطوحُ٤س جُط ٠ضطٍٝجـ ذ 35 ٝ 29 ٖ٤شٍٜجًٝ ،ض٘ظ ْ٤جالٗطهحذحش
جٍُتحْ٤س  ٝجُطشٍ٣ؼ٤س.
 ضٌ ٖ٣ٞهٞز ٓطؼىوز جُؿ٘ٓ٤حش ُِؿٔحػس; ضطأُق  ًٙٛجُوٞز ٓطؼىوز جُؿ٘ٓ٤حش ٖٓ ؾ٘ٞو ٖٓ أهطحٌ ْٝؾ
أكٍ٣و٤ح  ٝضطٌ 811 ٖٓ ٕٞؾ٘ى ٟك ٠ذىج٣س جالَٓسٜٔٓٝ ،طٜح ضشٌ َ٤ػ٘حطٍ جُؿ٤ش ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
 ٌُٖ ٝقٔ٘٤ح ضىٌٞٛش قحُس جالٖٓ  ،ضك ٍٞو ًٙٛ ٌٝجُوٞجش جُ ٠قلع جالٖٓ ٝ .ض٘طشٍ  ًٙٛجُوٞجش ك٠
جُـٍخ  ٝجُْٞؾ  ٝجُشٔحٍ ك ٠ئهِ ْ٤أٗى ٝ .٠ِ٣ذلؼَ  ًٙٛجُوٞجش ،ػحو جالٖٓ جُ ٠ذحٗـًٔ ٠ح هحٓص ذطأٖٓ٤
جُطٍ٣ن جالهطظحو ٟجٍُٓ٣غ ُِرالو ; ٍٓٔ ذحٗـ – ٠وٝجال جًًُ ٟحٕ ٌ٘٤ٛس ك ٠هرؼس جُٔطٍٔو .ٖ٣ئػحكسً
ػِ ٠يُي ،هحٓص ذؼِٔ٤س ضؿٍ٣ى جالِْكس ٖٓ جُٔطٍٔو ٝ ٖ٣جُٔىٗ ٖ٤٤ك ٠ذحٗـ ٌُٖ ٝ .٠ضظَ  ًٙٛجُوٞز ؿٍ٤
ًحك٤س ُؼٔحٕ جالٖٓ ك ٠ؾٔ٤غ جٗكحء جكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
 ضكَٔ جُٔٓإ٤ُٝس ُىكغ جٍُٝجضد جُٔطأنٍز ُٔٞظل ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٖٓ ٠هرَ جُٔٓإ ٖ٤ُٝجٌُ٘ـ ;ٖ٤٤ُٞضرًٍ
جُؿٜٞو ٖٓ هرَ جُ٤ْٞؾ جُٔؼ ٖٓ ٖ٤هرَ جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىكغ جُٔطأنٍجش ٖٓ ٌٝجضد جُٔٞظلٝ .ٖ٤
٣طْ ذحُلؼَ وكغ جُىكؼس جال ٖٓ ٠ُٝجُٔطأنٍجش ٤ْ ٝطْ هٍ٣رح وكغ جُىكؼس جُػحٗ٤س.
 01.2االجزاءاد انزً ارخذهب االرحبد االفزَمً:
٣شؼٍ جالضكحو جالكٍ٣و ٠ذوِن ذحُؾ جَجء جُٞػغ جالٓ٘ ٠جًُ ٟال ُ٣جٍ ك ٠ضىٓٓ ٌٞٛطٍٔ ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح
جُْٞط ٝ ٠يُي ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ جُؿٜٞو جُط ٠ضرًُٜح جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س٣ .ىػ ٞجُٞػغ ذشٌَ ٓطُج٣ى ًٓ٘ جالٗوالخ
جًُٝ ٟهغ كٓ 35 ٠حٌِ  3124جُ ٠ضىنَ جالضكحو جالكٍ٣و ٠ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطًُ ٝ .٠ج هٌٍ ٓؿِّ
جُِْٓ  ٝجالٖٓ جُطحذغ ُالضكحو جالكٍ٣و ٠ض٘ل ً٤ذؼػس و٤ُٝس ُىػْ ُؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.)MISCA) ٠
٣و ّٞجُؼرحؽ جُؼٌٍٓ ٖٓ ٖ٤٣جالضكحو جالكٍ٣و ٠ذحُطؼحٓ ٕٝغ جُٔٓإ ٖٓ ٖ٤ُٝجُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُىْٝ ٍٝؾ أكٍ٣و٤ح
ذطو ْ٤٤جالقط٤حؾحش ػِ ٠أٌع جُٞجهغ ُطأْ ّ٤جُرؼػس جُى٤ُٝس ُىػْ ُؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٝ ٠جُط ٖٓ ٠جُٔوٌٍ
ُ َٜجٕ ضرىأ جػٔحُٜح ك ٠أٝجتَ ً .3125حٕ ٘ٛحى ٓشٍٝع أضلحم ذ ٖ٤جالضكحو جالكٍ٣و ٝ ٠جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ٝ
جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س ُط٘ل ً٤ذؼػس جُىػْ جُىُ ٠ُٝؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٝ .٠نالكح ً الٌجوز جالضكحو جالكٍ٣و ُٖ،٠ضرىأ
جُرؼػس أػٔحُٜح هرَ ٘٣ح.3125 ٍ٣
ْٞف ضٌ ٕٞه٤حوز جُرؼػس جُى٤ُٝس ُىػْ ُؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ضكص ئٍٓز جالضكحو جالكٍ٣و ٝ .٠جُرؼػس جُى٤ُٝس
ُىػْ ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠ٛ ٠جُوٞز جالكٍ٣و٤س جُطْٞ ٠ف ضطأُق ٖٓ  4763كٍو ذ 4611 ْٜ٘٤ؾ٘ى263 ٝ ٟ
ٖٓ ٌؾحٍ جُشٍؽس ْ ٝطٔػَ جُوٞز جُلؼحُس جُط ٖٓ ٠شأٜٗح قٔح٣س ؾٔ٤غ ٌْحٕ أكٍ٣و٤ح جُْٞطْ ٝ ٠طٓحػى ػِ٠
جْطؼحوز جالٖٓ جُ ٠جُرالوْٞ .ف ضكَ  ًٙٛجُوٞز ٓكَ هٞز جُؿٔحػس جالهطظحو٣س ُْٞؾ أكٍ٣و٤ح ًٔح ْطو ّٞذطىٌ٣د
هٞز أكٍ٣و٤س ٓشطًٍس ٖٓ شأٜٗح إٔ ضٞكٍ جالٖٓ ك ٠ؾٔ٤ؾ أٗكحء جالهِ.ْ٤
 01.2دور االيى انًزحذح فً حم أسيخ أفزَمُب انىسطً
ونِص جالْٓ جُٔطكىز ك ٠شٍجًس ٓغ ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ً٘ٓ ٠ذىج٣س جالَٓس  ٝيُي ٖٓ نالٍ ضٌػ٤ق
ئؾٍجءجضٜح ُكٔح٣س جالٖٓ.
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ٝػغ ٌٓطد جالْٓ جُٔطكىز ُر٘حء جُٓالّ ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠آُ٤س ُؼٔحٕ جالْطوٍجٌ ك ٠جُرالوٓ٣ ٝ .ؼ٠
جٌُٔطد أ٣ؼح ً ُؿٔغ جالٓٞجٍ ُِٔٓحػىز ك ٠ذ٘حء  ٝئطالـ ؾ٤ش ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
 .XIرحهُم انًعهىيبد انزً جًعزهب ثعضخ انجزنًبٌ االفزَمً:
جُكحُس جُٓ٤حْ٤س  ٝجالٓ٘٤س  ٝجالٗٓحٗ٤س ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطٓ ٠وِوس ُِـح٣س .جُٞػغ ًحٌغُ ٠ىٌؾس إٔ
جُكٌٓٞس ؿ ٍ٤هحوٌز ػِ ٠ضكَٔ ٓٓإ٤ُٝحضٜح.
ضشٜى ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠أَٓس ؿٓٓ ٍ٤رٞهس أوش جُ ٠ضى ٌٞٛجالنالم  ٝجٌضٌحخ جٗطٜحًحش نطٍ٤ز ُكوٞم
جالٗٓحٕٓ٤ُ ٝ .ص ٘ٛحى ػالهس ذ ٖ٤قؿْ جٗطٜحًحش قوٞم جالٗٓحٕ  ٝجالكالش ٖٓ جُؼوحخ ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
القظص جُرػؼس جٕ جُِؿ٘س جالكٍ٣و٤س ُكوٞم جالٗٓحٕ  ٝقوٞم جُشؼٞخ ُْ ضوْ ذأ٣َ ٟحٌجش جُ ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح
جُْٞطُٔ ٠ؼٍكس ٓٓط ٟٞجٗطٜحى ُكوٞم جالٗٓحٕ ك ٠جُرالو  ٝئكالش جٍُٔضٌر ٖٓ ٖ٤جُؼوحخ.
٣ؿد ػِ ٠جُٔؿطٔغ جُى ٠ُٝإٔ ٣طهً جؾٍجءجش ػحؾِس النٍجؼ جُرالو ٖٓ ًٛج جُٞػغ .ضلطوٍ جُِٓطحش جالٗطوحُ٤س جُ٠
جُٔٞجٌو جُٔحُ٤س الْطؼحوز جُٓالّ  ٝجالٖٓ ك ٠جُرالو ٖٓ .جٍُٔؾف جٕ ٣طٓرد ضرحؽإ جالٗشطس جالؾطٔحػ٤س ٝ
جالهطظحو٣س ك ٠أَٓس ؿًجء ك ٠جُرالو.
أوش جُؼوٞذحش جُوحٗ٤ٗٞس جُٔلٍٝػس ٖٓ هرَ جالضكحو جالكٍ٣و ٠ػى ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠جُ ٠ضلحهْ جالَٓس
جالهطظحو٣س ك ٠ذِى ٌْحٗ ْٛ ٚجُؼكح٣ح ٓٔح ضٓرد أ٣ؼح ك ٠ػىّ هىٌز جُكٌٓٞس ػِ ٠ض٘لٝ ً٤جؾرحضٜح جُٓ٤حو٣س.
٘ٛحى قحؾس ِٓكس الْطؼحوز جُشٍػ٤س جُىْط٣ٌٞس ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطُِ ٝ ٠و٤حّ ذًُي٣ ،كطحؼ يُي جُ ٠وػْ
ٖٓ جُٔؿطٔغ جُى.٠ُٝ
 ٌٖٔ٣ضلٓ ٍ٤جُهالكحش جُوحتٔس ذ ٖ٤جُلحػِ ٖ٤جٍُت ٖ٤٤ٓ٤جُػالغس ُالٗطوحٍ (جٍُت ّ٤جالٗطوحٌُ ٝ ٠تٓ ّ٤ؿِّ جٌَُٞجء
ٌ ٝت ّ٤جُٔؿِّ جُٞؽ٘ ٠جالٗطوحُ )٠جُ ٠ػىّ ٝؾٞو غوس  ٝضؼح ٕٝذٔٓ ْٜ٘٤ح ْ٤ؼ٤ن ضط ٌٞجٍُٔقِس جالٗطوحُ٤سٝ .
ػِ٘٣ ٚ٤رـ ٠ػِ ٠جُٓحؽحش جالٗطوحُ٤س نِن ظٍٝف ٓطٌحكثس  ٝجُطلٌ ٍ٤كٓ ٠ظحُف جُشؼد ًٌَ ٖٓ جؾَ ئوجٌز
جٍُٔقِس جالٗطوحُ٤س الٗطهحذحش ٗحؾكس ضطْٓ ذحُٔظىجه٤س  ٝجُشلحك٤س.

 .XIIانزىصُبد
ٗظٍجً ُِٞػغ جُٓ٤حْ ٝ ٠جالٓ٘ ٝ ٠جُ٘ٓحٗ ٠جُٓحتى ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٝ ٠ذ٘حءجً ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش جُط ٠ضْ
ؾٔؼٜح ٖٓ ؾٔ٤غ أطكحخ جُٔظِكس ،ضٞط ٠ذؼػس جُرٍُٔحٕ جالكٍ٣و ٠ذحالض;٠
 .2ك ٠ػٞء جُطى ٌٞٛجٍُٓ٣غ ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞطٛ ٝ ٠شحشس جُٞػغ جالٗٓحٗ ٝ ٠قحُس ػىّ جُٓالّ ٝ
جالٖٓ جُط ٠ضؼٞم قًٍس جالكٍجو  ٝجُرؼحتغ ك ٠ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ،٠الذى ٖٓ ضٍٓ٣غ جُؿٜٞو جُٔرًُٝس
ٖٓ هرَ جالضكحو جالكٍ٣وُ٘ ٠شٍ هٞجش جُرؼػس جُى٤ُٝس ك ٠ؾٔ٤غ أٗكحء جُرالو  ٝيُي ٖٓ أؾَ ضٞك ٍ٤جُٔ٘حل
جُٔ٘حْد ُط٘ظ ْ٤جٗطهحذحش شلحكس  ٝقٍز  ٝجؾٍجء جُكٔالش جالٗطهحذ٤س  ،كؼالً ػٖ ضٞك ٍ٤جُهىٓحش.
٘٣ .3رـ ٠ػِ ٠جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س جضهحي ضىجذ٣ٍْ ٍ٤ؼس ٘ٓ ٝحْرس الػحوز جُ٘حَق ٖٓ ٝ ٖ٤أؾَ ضوى ْ٣جُٔٓحػىز
جالٗٓحٗ٤س  ٝجُهىٓحش جالؾطٔحػ٤س جالنٍٓ ٟػَ جُظكس  ٝجُطؼِ ٝ ْ٤جُٔ٤ح ،ٙجُم جُطُ ٠وٍٓش جغ٘حء جالَٓس.
 .4ػٌٍٝز ه٤حّ جالضكحو جالكٍ٣و ٠ذحضهحي جُطىجذ ٍ٤جُالَٓس ٍُكغ جُؼوٞذحش جالهطظحو٣س ػٖ ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح
جُْٞط ٖٓ ٠أؾَ ذ٘حء جُوىٌجش  ٝض ٍ٤ٓ٤ضؼرثس جُٔٞجٌو جُٔحُ٤س ٖٓ ؾحٗد جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س ٖٓ جؾَ ضوىْ٣
نىٓحش جٍُٔجكن جالْحْ٤س ٓػَ ٌٝجضد جُٔٞظل ٝ ٖ٤جالػىجو الٗطهحذحش يجش ٓظىجه٤س ًًُ ٝي ضٞك ٍ٤جُر٘٤س
جُطكط٤س جُؼحٓس جالْحْ٤س.
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٘٣ .5رـ ٠ػِ ٠جُكٌٓٞس جالٗطوحُ٤س إٔ ضُؼط ٠ج٣ُٞٝس ػحؾِس جُُٗ ٠ع جُٓالـ ٖٓ ِٓ٤ش٤حش ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح
جُْٞط ٠جُٔىؾؿس ذحُٓالـ  ٝجٍُٔضُهس جالؾحٗد  ٝؽٍو جٍُٔضُهس ٖٓ جُرالو  ٝجُط ٠جٗطشٍش ك ٠ؾٔ٤غ أٗكحء
جُرالو  ٝيُي ٖٓ أؾَ نِن جُر٤ثس جُالَٓس ُكٔالش جالٗطهحذحش ذكٍ٣س  ٝو ٕٝضٜى٣ى ُالٖٓ جُو.٠ٓٞ
 .4ػٌٍٝز ه٤حّ جُٔؿطٔغ جُى ٢ُٝذٔٔحٌْس جُؼـؾ ػِ ٠جُؿٜحش جُػالظ جٌُِٔلس ذحوجٌز ػِٔ٤س جالٗطوحٍ ذك٤ع ضؼَٔ
ك ٠ضؼحٝ ٕٝغ٤ن ُٔح كٓ ٚ٤ظِكس ًَ جُٔٞجؽ٘.ٖ٤
 .7ػٌٍٝز ه٤حّ جالضكحو جالكٍ٣و ٠ذاضهحي ضىجذ ٍ٤ػحؾِس ٍُكغ جُكظٍ جالهطظحو ٟػى ؾٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح ٖٓ أؾَ
ضٞك ٍ٤جُٔ٘حل جُٔ٘حْد ُؼٞوز جُشًٍحء جُطو٘ ٝ ٖ٤٤جُٔحُُ ٖ٤٤ؿٔ٣ٌٜٞس أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠الْطث٘حف جُىػْ جُٔحُ٠
ُِرالو.
 .8ػٌٍٝز ه٤حّ جُِؿ٘س جالكٍ٣و٤س ُكوٞم جالٗٓحٕ  ٝجُشؼٞخ ذحٍُو ذشٌَ ػحؾَ ػِ ٠الٗطٜحًحش جُهطٍ٤ز ُكوٞم
جالٗٓحٕ  ٝقحُس جالكالش ٖٓ جُؼوحخ جُٓحتىز ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط.٠
 .9جُكحؾس ِٓكس ُط٘ظ ْ٤قٞجٌ شحَٓ ذ ٖ٤ؾٔ٤غ ؽروحش جُٔؿطٔغ ك ٠أكٍ٣و٤ح جُْٞط ٠قط٣ ٠طػ٘ ٠نِن ٓ٘حل
ُِْٔ ٠ط٘ظ ْ٤جالٗطهحذحش.
 .9جُكحؾس جُِٔكس ُو٤حّ جالضكحو جألكٍ٣و ٢ذط٘ظ ْ٤جؾطٔحع هحٌٓ ١غ ؾٔ٤غ أطكحخ جُٔظِكس ك ٠جُظٍجع جُؿحٌٟ
كْٝ ٢ؾ أكٍ٣و٤ح.
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