SC 14674
114/71/11/5
AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone +251115- 517700 Fax : +251115- 517844
Website : www.africa-union.org

المجمس التنفيذي
الدورة العادية السابعة والعشرون
جوىانسبيرج ،جنوب أفريقيا 23-8 ،يونيو 3126
األصل ; إنجميزي
)EX.CL/909 (XXVII

تقرير الدورة المشتركة األولى لمجنة الفنية

المتخصصة لالتحاد األفريقي لمشؤون المالية والنقدية والتخطيط
االقتصادي والتكامل ومؤتمر المجنة االقتصادية ألفريقيا
لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية،
أديس أبابا ،إثيوبيا 31-52 ،مارس 5102
ـــــ
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تقرير الدورة المشتركة األولى لمجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي لمشؤون المالية
والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل ومؤتمر المجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية
أوال .مقدمة:

والتخطيط والتنمية االقتصادية

 .2عقدت االجتماعات السنوية المشتركة الثامنة بين المجنة الفنية المتخصصة لالتحاد
األفريقي حول التمويل ،والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل وبين مؤتمر
وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين في المجنة االقتصادية ألفريقيا في
أديس أبابا يومي  41و 42مارس  .3126وسبق ىذا االجتماع ،اجتماع لجنة الخبراء
المنعقد في الفترة ما بين  36و 39مارس  .3126وتم إدراج الوفود التي حضرت
االجتماع في الممحقين الثاني والثالث.
ثانيا .هيئة المكتب
.3

تم انتخاب البمدان التالية باإلجماع لتشكيل ىيئة المكتب الجديد;
الرئيس; جميورية تنزانيا المتحدة
النائب األول لمرئيس; مصر
النائب الثاني لمرئيس; غابون
النائب الثالث لمرئيس; جنوب أفريقيا
المقرر; غينيا

ثالثا .موضوع ونتائج وثائق االجتماعات
 .3عقدت االجتماعات تحت فكرة; تنفيذ أجندة  ;3174التخطيط ،والتعبئة والتمويل من أجل
التنمية .وقد ناقش الوزراء عمى نطاق موسع موضوع المؤتمر وكذلك الموضوع الفرعي
التالي:
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أ ) إضفاء الطابع المحمى عمى أجندة  ;3174األبعاد اإلقميمية والوطنية لخطة السنوات
العشر  21األول .و
ب ) تمويل أجندة  ;3174استراتيجيات لتعبئة الموارد المحمية والشراكات.
ج ) التمويل من أجل التنمية; وجيات النظر األفريقية.
 .4اعتمد الوزراء تسعة ق اررات و ازرية (المرفقات  )2بيان وزاري ووثيقة بدون عنوان
"التمويل من أجل التنمية; آفاق أفريقية".

SC 14675
10/5/4/38/5
AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone: 517 700 Fax: 5130 36
website: www. www.au.int

EX.CL/909 (XXVII)
ANNEX.1

 آفاق ألفريقيا:تمويل التنمية
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تمويل التنمية :آفاق ألفريقيا
أوال – مقدمة:
 .2تؤكد أفريقيا عمى أىمية التوصل إلى وثيقة ختامية طموحة في أديس أبابا ،نظ ار لمحاجة
إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ توافق مونتيري واعالن الدوحة ،وتنشيط وتعزيز
تمويل عممية متابعة التنمية ،وتحديد العقبات التي تواجو إنجاز األىداف واإلجراءات
الرامية إلى التغمب عمى ىذه القيود ،فضال عن دعم تنفيذ أجندة التنمية لما بعد .3126
 .3نتمسك بييكل مونتيري مع ركيزتين إضافيتين لمتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات والرصد
والبيانات والمتابعة.
 .4نؤكد أن نتائج تمويل التنمية ينبغي أن تأخذ في االعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن
المتباينة ،وكذلك الحق في التنمية.
 .5نؤكد أيضا عمى أىمية االحترام الكامل لحيز السياسات اإلنمائية لمبمدان النامية لالستفادة
من أدوات السياسات والتدابير المطموبة لتنفيذ سياساتيا لمقضاء عمى الفقر وغيرىا من
الخطط والبرامج التنموية.
.6

يجب أن تتضمن وثيقة أديس أبابا الختامية التزامات مالية وغير مالية كبيرة من مجموعة
متنوعة من المصادر وذلك لمتصدي ،من بين أمور أخرى ،لقضايا البنية التحتية والتنويع
الصناعي والتجارة والتحول االقتصادي والتنمية الريفية والزراعة والتعميم والصحة والمرأة
والشباب واألطفال ،والغاء وتخفيف الديون وآلية تسييل التكنولوجيا وبناء القدرات واعادة
التدفقات المالية غير المشروعة واصالح مؤسسات الحوكمة العالمية لالقتصاد والمالية
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وتعزيز التعاون في مجاالت الضرائب وتقمب أسعار السمع األساسية وسعر الصرف وثورة
البيانات وذلك من أجل دعم جيود البمدان األفريقية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة.
 .7نؤكد عمى الحاجة إلى تحميل الفجوة المالية لتنفيذ أجندة التنمية لما بعد  3126وتعبئة
الموارد الكبيرة من مجموعة متنوعة من المصادر ونؤكد أيضا أن من الضروري تحقيق
مزيد من التماسك والتنسيق بين مختمف آليات ومبادرات التمويل.
 .8ندعو الدول المتقدمة إلى التوافق وااللتزام بمرحمة جديدة من التعاون الدولي من خالل
إقامة شراكة عالمية واسعة النطاق من أجل التنمية تكون المحور والمرساة الستكمال
األعمال غير المنجزة في إطار األىداف اإلنمائية لأللفية وتنفيذ أجندة التنمية لما بعد
 ،3126مع األخذ في االعتبار الدروس المستفادة من الثغرات في تنفيذ اليدف  9من
األىداف اإلنمائية لأللفية.
 .9نشدد عمى أىمية األخذ في االعتبار خصوصية جيود أفريقيا عمى المستويين اإلقميمي
واإلقميمي الفرعي أي من خالل أجندة  3174واطار التحول االجتماعي واالقتصادي
القاري المشترك الجديد وبرامجيا القارية المدرجة في النيباد.
 .:نشدد عمى أن السمم والتنمية متداعمان .وعميو ،يجب عمينا تحقيق رؤيتنا المشتركة
ل مستقبل أفضل من خالل القضاء عمى الفقر والحد من عدم المساواة بين البمدان وداخميا،
ومعالجة األسباب الجذرية لمنزاعات.
ثانيا -التمويل العام المحمي;
 .21تتعيد أفريقيا بالقيام بت مويل التنمية المستدامة من خالل الموقف األفريقي الموحد ،بما في
ذلك تعبئة الموارد المحمية ،والتصدي لمفساد ،والتدفقات المالية غير المشروعة ،والحكم،
واعادة تأكيد مسؤولية كل بمد عن اتخاذ القرار بشأن البيئة المحمية.
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 .22نؤكد من جديد مبادئ توافق مونتيري واعالن الدوحة بشأن تمويل التنمية الذي يسمط
الضوء عمى اإلجراءات الرئيسية التي يتعين اتخاذىا لتحسين تعبئة الموارد المحمية من
أجل التنمية؛ بما في ذلك التأكيد عمى مبادئ الممكية الوطنية في جمع الموارد المحمية
وتوليد الثروة الوطنية من خالل المشاريع اإلنتاجية مثل الزراعة والتعدين واجراء
اإلصالحات الضريبية العادلة الفعالة الشفافة ،وتوسيع القاعدة الضريبية عمى أساس نتائج
منصفة.
 .23نؤكد عمى ضرورة إعادة النظر في اإلفراط في منح اإلعفاءات الضريبية وخاصة لمشركات
المتعددة الجنسيا ت العاممة في األنشطة االستخراجية وذلك من أجل زيادة اإليرادات
الضريبية المتاحة وتحسين الشفافية في النظم الضريبية عمى حد سواء.
 .24ندعو أيضا إلى دعم تعزيز القدرات المؤسسية عمى التعامل بشكل حاسم وفعال مع
ممارسات القطاع الخاص التي تيدف إلى التيرب من دفع الضرائب ،وال سيما التسعير
التحويمي وسوء التسعير التجاري ،بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرات السمطات الجمركية
والنظم القضائية الوطنية ووكاالت إنفاذ القانون لمالحقة ومعاقبة المخالفين.
 .25نالحظ جدارة وضع أدوات تحسين إدارة تقمب اإليرادات واستراتيجيات لمحد من االعتماد
عمى السمع األساسية وتنويع االقتصادات وتطوير التجارة بين البمدان األفريقية.
 .26نرى أن إثراء الموارد الطبيعية األفريقية وتثمينيا واضافة القيمة إلييا سيؤدي إلى تحسين
األوضاع المالية لمحكومات بشكل كبير .وفي ىذا الصدد ،ندعو المجتمع الدولي إلى دعم
جيود الدول االفريقية لتطوير قدرات الموارد البشرية عمى تحسين التفاوض عمى العقود،
واعداد ترتيبات عقود نموذجية وتسييل زيادة مشاركة المجتمعات المحمية ،فضال عن
آليات تقاسم اإليرادات الجديدة (مشتقة من اإلتاوات ،وضريبة الدخل وضريبة األراضي
واإليجارات ،وما إلى ذلك) وآليات التوزيع واالحتفاظ بيا داخل المجتمعات المحمية إلى
جانب أجزاء من اإليجارات التي تم جمعيا عمى المستوى المركزي.
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 .27نؤيد التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية لجميع الشركات ،مع األخذ
في االعتبار المبادئ األساسية لمقانون الداخمي .وعمى وجو الخصوص ،يتعين عمى
الشركات الدولية إبالغ السمطات الضريبية حيث تكسب أرباحيا وتدفع ضرائبيا ،وتآكل
قاعدتيا وتحويل األرباح .وندعو الدول أيضا إلى االنضمام ،عمى أساس طوعي ،إلى
المبادرات ،بما في ذلك مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية.
ثالثا -التمويل الدولي العام;
 .28نعتقد أن التمويل الدولي العام ينبغي أن يكمل ويسيل الجيود الوطنية .وىناك حاجة إلى
استثمارات طويمة األجل ،بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات الحيوية،
وخاصة في مجال الطاقة المستدامة والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت فضال عن تنويع االقتصادات األفريقية.
 .29بالنسبة لمعديد من البمدان األفريقية وأقل البمدان نموا والدول الجزرية الصغيرة والبمدان
النامية غير الساحمية ،ال تزال المساعدة اإلنمائية الرسمية أكبر مصدر لمتمويل الخارجي
وعامال أساسيا لمقضاء عمى الفقر .لم تصل تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى
الم ستويات المتوقعة في السنوات األخيرة .ويجب القيام بالمزيد لموفاء بالتزامات المساعدة
اإلنمائية الرسمية الحالية بنسبة  %1.8إلى البمدان النامية و %1.31-1.26من الدخل
القومي اإلجمالي لمبمدان األقل نموا بحمول .3129
 .2:نشدد عمى ضرورة مناقشة اقتراح إعادة تحديد معالم وأىداف المساعدة اإلنمائية الرسمية
ومعايير تخصيصيا بصراحة وشفافية واالتفاق عمييا من قبل جميع الدول األعضاء تحت
رعاية األمم المتحدة.
 .31نحث الدول المتقدمة عمى زيادة مساعداتيا اإلنمائية الرسمية بشكل كبير بيدف تنفيذ
التزاميا بتخصيص  2في المائة من دخميا القومي اإلجمالي لممساعدة اإلنمائية الرسمية
لمبمدان النامية بحمول  .3131ونحث الدول المتقدمة أيضا عمى تخصيص  61في المائة
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من المساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البمدان نموا مع التركيز عمى الزراعة والتنمية الريفية
المتين تشكالن الجوانب التي ليا تأثير عمى جزء كبير من السكان األكثر ضعفا والفقراء.
وفي ىذا الصدد ،يتعين عمينا وضع مؤشرات إحصائية لمتابعة صرف المساعدة اإلنمائية
الرسمية الواردة من خالل االتفاقيات الثنائية بين الحكومات ومن خالل المنظمات غير
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عمى حد سواء.
 .32ينبغي لنا مواصمة ىذه الجيود في منتدى التعاون اإلنمائي لممجمس االقتصادي
واالجتماعي وفي المحافل األخرى ذات الصمة ،مثل الشراكة العالمية من أجل التعاون
اإلنمائي الفعال ،بطريقة تكاممية .وفي ىذا الصدد ،نؤكد عمى ضرورة مواصمة الجيود
لتحسين نوعية المساعدة اإلنمائية الرسمية عن طريق الحد من التشرذم ،وتجنب
المشروطية وضمان القدرة عمى التنبؤ.
 .33نؤكد عمى أىمية التكامل اإلقميمي كأداة أساسية لتحقيق فعالية التنمية من أجل تحقيق
النمو والتنمية الشاممة في أفريقيا .وعميو ،ينبغي أن يقر التعاون اإلنمائي بشكل كامل بدور
التكامل اإلقميمي من أجل التنمية الوطنية .وينبغي لو أيضا أن يأخذ في االعتبار
احتياجات التمويل واالستثمار في نظم البنية التحتية العابرة لمحدود ومتعددة الجنسيات.
 .34نؤكد أن االستثمارات اإلقميمية في القطاعات ذات األولوية الرئيسية تتطمب توسيع آليات
التمويل المبتكرة واتاحة الفرصة لممؤسسات المتعددة األطراف لتقديم الدعم المباشر
لممنظمات اإلقميمية وخاصة المجموعات االقتصادية اإلقميمية.
 .35ندعو الشركاء اإلنمائيين ألفريقيا إلى مواءمة دعميم مع أولويات القارة كما وردت في
أجندة  ،3174وندعو بنوك التنمية اإلقميمية والمتعددة األطراف إلى سد الثغرات في البنية
التحتية اإلقميمية المرتبطة بالتجارة والنقل.
 .36نالحظ بقمق أن غياب الدعم إلعداد المشاريع في مرحمة مبكرة إلى جانب القيود
المفروضة عمى القدرات لتقديم ىذا الدعم ،ىو عقبة رئيسية أمام تطوير البنية التحتية.
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وندعو إلى زيادة الدعم لمرافق إعداد مشاريع مثل مرفق إعداد مشاريع البنية التحتية
لمنيباد.
 .37ندرك الدور المركزي لمشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل وتحقيق التحول
الصناعي والتنمية المستدامة في أفريقيا .وعميو ،ندعو المجتمع الدولي إلى دعم ريادة
األعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل صناديق التمويل (الديون
واألسيم) وصناديق الضمانات وتقاسم المخاطر والمساعدة الفنية.
 .38نرحب بمبادرة البنك األفريقي لمتنمية بإقامة "أفريكا "61كمنبر لالستثمار في البنية التحتية
ييدف إلى سد الفجوة في تمويل مشاريع البنية التحتية.
 .39ندرك أن التعاون فيما بين بمدان الجنوب عنصر أساسي لمتعاون الدولي ويوفر أيضا
فرصا حقيقية لبمدان الجنوب الستكشاف سبل جديدة لمتعاون الفني في إطار التعاون بين
الشمال والجنوب والتعاون الثالثي .ومع ذلك ،نرى أن التعاون بين الجنوب-الجنوب
يكمل التعاون بين الشمال والجنوب وليس بديال عنو.
ونقر باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
 .3:نسمّم بأىمية تغير المناخ في سياق تمويل التنمية ّ
بشأن تغير المناخ باعتبارىا منب ار رئيسي متعدد األطراف إلجراء مناقشات بشأن تمويل
المناخ ونتطمع لمتوصل إلى اتفاق جديد ممزم عمى المستوى العالمي بشأن تغير المناخ
خالل مؤتمر األطراف في عام  .3126ومع ذلك ،يجب أن تقر عممية تمويل التنمية
بالضرورة الممحة لتسريع عممية تفعيل الصندوق األخضر لتمويل المناخ في إطار اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ورسممتو في وقت مبكر وتدعو البمدان المتقدمة
إلى تحقيق ىدف تعبئة  211مميار دوالر أمريكي سنويا حمول عام  3131لتمبية
احتياجات البمدان النامية.
 .41نؤكد عمى ضرورة عدم حساب تمويل المناخ مرتين كمساعدة إنمائية رسمية ،وبالتالي
يجب اعتباره منفصال عن المساعدة اإلنمائية الرسمية وتكممة ليا.
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 .42ندعو إلى ضرورة معالجة الصعوبة التي تواجو البمدان األفريقية في الوصول إلى
الصناديق العالمية.
رابعا  -تعب ئة الموارد الدولية من أجل التنمية :االستثمار األجنبي المباشر والتدفقات الخاصة
األخرى;
 .43نؤكد عمى ضرورة الحفاظ عمى تدفقات مالية خاصة كافية ومستقرة لمبمدان النامية ،وال
سيما البمدان األفريقية .ومن الميم التشجيع عمى اتخاذ تدابير في بمدان المنشأ والمقصد
لتحسين ا لشفافية والمعمومات حول التدفقات المالية .إن التدابير التي تخفف من أثر
التقمبات المفرطة لتدفقات رأس المال عمى المدى القصير ميمة ويجب النظر فييا.
 .44ندعو المستثمرين من القطاع الخاص إلى اتخاذ ق ارراتيا االستثمارية ليس عمى أساس
الربح فقط ،ولكن يجب أيضا أن تأخذ ىذه الق اررات في االعتبار اآلثار التنموية
واالجتماعية والجنسانية والبيئية الستثماراتيم وحماية حقوق العمال في الوقت نفسو.
 .45نشجع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية عمى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
من خالل تمويل االستثمارات والمساعدة الفنية وسوف نستغل المحافل اإلقميمية والدولية
الستعراض التقدم المحرز وتقاسم الدروس المستفادة.
 .46ندعو بنوك التنمية إلى توجيو موارد المستثمرين من المؤسسين عمى المدى الطويل نحو
قطاعات التنمية المستدامة.
 .47ندرك أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تمعب دو ار حفا از في تعبئة
التدفقات الخاصة لمشاريع البنية التحتية المعقدة والكبيرة الحجم.
 .48ينبغي لبنوك التنمية اإلقميمية عمى وجو الخصوص زيادة عممياتيا ،بما في ذلك القروض
الميسرة والدعم الفني لممشاريع في مجاالت البنية التحتية حيث كانت استثمارات القطاع
الخاص في الماضي محدودة.
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 .49نؤكد أنو يمكن تحقيق دفعة كبيرة في تعبئة الموارد المحمية إذا تم تقميص التدفقات المالية
غير المشروعة والتيرب من دفع الضرائب .يقدر التقرير الذي نشره فريق العمل الرفيع
المستوى لالتحاد األفريقي بقيادة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي أن أفريقيا
تخسر  61مميار دوالر أمريكي سنويا جراء التدفقات المالية غير المشروعة إلى البمدان
المتقدمة ،مما يؤدي إلى صرف االحتياطيات األجنبية ،وانخفاض معدل تحصيل
الضرائب ،والغاء تدفقات االستثمار وزيادة الفقر .يشكل ذلك خط ار كبي ار عمى الحكم
والتنمية االقتصادية في أفريقيا .وعميو ،ندعو إلى اتخاذ إجراءات والتزامات قوية من قبل
المجتمع الدولي لمحد منو وتسييل استرداد الموجودات ،واعادة األموال إلى بمدانيم
األصمية.
 .4:ندعو إلى الحد من تكاليف المعامالت لتحويالت المياجرين بأقل من  4في المائة
والقضاء عمى ممرات التحويالت بتكاليف أعمى من  6في المائة ،أخذا في االعتبار أن
التحويالت المالية ال يمكن أن تعتبر بديال عن التمويل العام والخاص الدولي.
خامسا – التجارة;
 .51إن التجارة محرك ىام لمنمو االقتصادي والتنمية ،وتوفر فرص العمل والعمل الالئق
وتكافح عدم المساواة وىي ذات أىمية خاصة في الزراعة والنظام الغذائي العالمي وتنويع
االقتصادات الريفية والوطنية.
 .52نقر بأن تحسين القضايا المتعمقة بالتجارة يتطمب بيئة سياسات دولية ومحمية مواتية
لالستثمار الخاص إلى جانب البنية التحتية المالئمة لمتجارة وقوة عاممة مدربة تدريبا
مناسبا.
 .53ندعو إلى ضرورة معالجة قضايا التجارة الدولية ذات االىتمام الخاص بالنسبة لمبمدان
األفريقية وذلك لتعزيز قدراتيا وتمويل تنميتيا ،بما في ذلك الحواجز التجارية واإلعانات
التي تشوه التجارة وغيرىا من التدابير األخرى التي تشوه التجارة أيضا وكذلك تدابير
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الصحة والصحة النباتية ،وعدم االعتراف بحقوق الممكية الفكرية لحماية المعارف
والفولكمور التقميدية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
 .54نؤكد ضرورة إنشاء نظام تجاري عالمي قائم عمى قواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف
يكون بمثابة محرك لمنمو االقتصادي ويعزز التنمية المستدامة .وعميو ،ندعو إلى اختتام
جولة الدوحة اإلنمائية لممفاوضات التجارية والتأكيد عمى ضرورة األخذ في االعتبار تنفيذ
مبدأ المعاممة الخاصة والتفضيمية لمبمدان النامية ،وال سيما أقل البمدان نموا والبمدان النامية
غير الساحمية والدول الجزرية الصغيرة.
 .55ندعو إلى التزام البمدان المتقدمة بدعم زيادة صادرات البمدان النامية ،وال سيما مضاعفة
حصة أقل البمدان نموا من الصادرات العالمية بحمول عام .3131
 .56ندعو إلى إصالح النظام المالي والنقدي الدولي والتركيز عمى الحاجة لمعالجة مسألة
سعر الصرف ووضع آلية جديدة لمحصول عمى قروض بالعمالت المحمية.
 .57نشدد عمى الحاجة إلى تحسين السوق العالمية من خالل تعزيز السياسات المناسبة
والسيما إنشاء آلية إلدارة المخاطر من شأنيا أن تساعد عمى الحد من اآلثار السمبية
لمزيادة في األسعار وتقمبات األسعار ،وكذلك لتفادي تفاقم األزمة وتعزيز اندماج السوق
في أفريقيا ،عمى الصعيدين المحمي واإلقميمي.
 .58ندعو إلى زيادة المعونة مقابل التجارة إلى البمدان األفريقية ،وخاصة أقل البمدان نموا،
والبمدان النامية غير الساحمية ومواءمتيا مع استراتيجيات التكامل الوطني واإلقميمي ،بما
في ذلك عن طريق زيادة الدعم لإلطار المتكامل المعزز ودعم ىدف البرنامج األفريقي
الشامل لمتنمية الزراعية وذلك لزيادة المي ازنية العامة المخصصة لمزراعة ولزيادة عنصر
المنح في المعونة مقابل التجارة.
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 .59ندعو المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية اإلقميمية إلى تقديم دعم نشط لممشاريع التي
من شأنيا تسريع التكامل اإلقميمي الفرعي واإلقميمي في أفريقيا ،بما في ذلك من خالل
دعم التجارة البينية األفريقية وتعزيز مشاركة أفريقيا في نظام سمسمة التوريد العالمية.
 .5:نؤكد عمى الحاجة إلى االستثمار في القدرة اإلنتاجية والبناء المؤسسي .وينبغي لمجيات
المانحة بذل المزيد لدعم البنية التحتية ذات الصمة والمساعدة ذات الصمة بالتجارة.
وينبغي أن تركز نسبة أكبر من المساعدة اإلنمائية الرسمية عمى التصنيع والبنية التحتية
االقتصادية والتكنولوجيا.
سادسا  -الديون الخارجية;
 .61نؤكد عمى ضرورة التصدي بجدية لتكرار مستويات ديون ال يمكن تحمميا واتخاذ
اإلجراءات الالزمة في ىذا الشأن.
 .62في ىذا الصدد ،ينبغي لنا إلنشاء آليات لحل المشاكل الحالية المتعمقة بديون البمدان
النامية وال سيما البمدان األفريقية وأقل البمدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بما في
ذلك من خالل إلغاء الديون الثنائية والمتعددة األطراف وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة رقم .68/224
 .63نمتمس المرونة فيما يتعمق بمعايير األىمية لتخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البمدان
الفقيرة المثقمة بالديون ومبادرة تخفيض الديون المتعددة األطراف.
 .64ندعو الجيات المانحة الثنائية والمؤسسات المالية المتعددة األطراف إلى أن تقدم ألقل
البمدان نموا والبمدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط عمى وجو الخصوص منحا وقروضا
ميسرة باعتبارىا طرقا مفضمة ألدوات الدعم المالي من أجل ضمان القدرة عمى تحمل
الديون.
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 .65نؤكد أيضا أن الموارد التي تقدميا الدول المتقدمة لتخفيف عبء الديون ال ينبغي انتقاصيا
من المساعدة اإلنمائية الرسمية.
 .66نؤكد أن حل أزمة الديون السيادية يخضع حاليا لمجموعة فضفاضة من اآلليات .وفي ىذا
الصدد ،ببدء المجنة المخصصة المعنية بآلية إعادة ىيكمة الديون عمميا في وضع إطار
قانوني متعدد األطراف.
سابعا  -القضايا النظامية;
 .67نشدد عمى أىمية استكمال جيود التنمية الوطنية من خالل تحسين اإلدارة االقتصادية
العالمية وتعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية.
 .68ندعو إلى تنسيق ومواءمة سياسات وبرامج المؤسسات الدولية عمى الصعيدين التشغيمي
والدولي لتحقيق أىداف التنمية المستدامة ونؤكد عمى ضرورة تعزيز الدور القيادي لألمم
المتحدة في تعزيز التنمية.
 .69نؤكد عمى ضرورة عمل المؤسسات المالية المتعددة األطراف ،عند تقديم المشورة بشأن
السياسات والدعم المالي ،عمى أساس سميم ووفقا لمسارات إصالحية ممموكة وطنيا وايالء
االىتمام الالزم لالحتياجات الخاصة والقدرات التنفيذية لمبمدان األفريقية.
 .6:ندعو النظام المالي والنقدي الدولي إلى أن تواجو ،بشكل حاسم ،اتجاىات زيادة مستويات
تقمب أسعار الصرف التي ليا تأثير قوي عمى أداء التجارة حيث تؤدي إلى تشنج مستويات
االستثمار المحمي وزعزعة استقرار األسعار النسبية لمنتجات التصدير وزيادة تكمفة
الوصول إلى التمويل لإلنتاج وتحويل قيمة امتيازات الوصول إلى األسواق .وفي ىذا
الصدد ،نؤكد عمى ضرورة وضع آلية جديدة لمحصول عمى قروض بالعمالت المحمية.
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 .71ندعو إلى تعزيز دور األمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي في المسائل الضريبية ،بما
في ذلك إنشاء ىيئة حكومية دولية لمضرائب ومراجعة المعاىدات الضريبية الدولية إلعطاء
األفضمية لدفع الضرائب في بمدان المصدر.
 .72نؤكد عمى ضرورة التصدي النتشار المالذات الضريبية والواليات السرية والمراكز المالية
الخارجية من خالل تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي التجاه تجنب الشركات
الخاصة من دفع الضرائب.
 .73ندعو إلى لتمثيل أكبر ومنصف لمبمدان األفريقية وأقل البمدان نموا في المعايير العالمية
وىيئات الرصد لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي .وعمى وجو الخصوص ،نشدد عمى
ضرورة القيام بما يمي;
 تنبي عممية التصويت لألغمبية المزدوجة في صندوق النقد الدولي – التي تتطمب
األغمبية ذات الصمة في كل من األصوات والبمدان لكافة الق اررات .وينبغي أن يكون ذلك
المعيار لمتأكد من امتالك الدول النامية صوتا عادال.
 يتعين عمى البنك الدولي تنفيذ المساواة في أسيم التصويت بين البمدان المقترضة
والبمدان غير المقترضة كخطوة أولى نحو إصالح أكثر أىمية.
 ينبغي لجميع المؤسسات المالية الدولية أن تمتزم بمعايير الشفافية األساسية ،عمى النحو
المبين في ميثاق الشفافية لممؤسسات المالية الدولية.
 .74ندعو إلى اتخاذ التدابير لتجنب اآلثار غير المباشرة لألزمات المالية العالمية عمى البمدان
النامية.
ثامنا  -العمم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات;
 .75إن العمم والتكنولوجيا واالبتكار أدوات وعوامل مساعدة متعددة الوظائف لتحقيق األىداف
اإلنمائية .وفي أفريقيا عمى وجو الخصوص ،سيتطمب تحقيق النمو المستدام والقدرة
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التنافسية والتحول االقتصادي االستثمار في التكنولوجيات واالبتكارات والحصول عمييا في
مجاالت مثل التصنيع والزراعة والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتعميم والصحة والمياه
وغيرىا.
 .76نشدد عمى الحاجة إلى تعزيز العالقات بين الشركات المتعددة الجنسيات والقطاع الخاص
المحمي ،وتسييل نقل المعرفة والميارات إلى المنطقة عمى وجو التحديد.
 .77ندعو المستثمرين أيضا إلى دمج الشركات المحمية في سالسل القيمة الخاصة بيا وتوفير
التعميم والتدريب وفرص العمل.
 .78نؤكد

عمى ضرورة تعزيز وتطوير ونقل ونشر التكنولوجيا واالبتكار وذلك تمشيا مع

احتياجات التنمية لكل بمد وكذلك تعزيز عنصر العمم والتكنولوجيا في مناىج التعميم وندعو
إلى إنشاء صندوق االبتكار لدعم المشاريع المبتكرة في مراحل مبكرة وخالل مرحمة
االستغالل التجاري ليذه التكنولوجيا.
 .79نؤكد عمى الحاجة إلى وضع نيج منسق إلنشاء مجموعة كبيرة من العمماء وميندسي
الكمبيوتر .وسيكون التركيز عمى تنمية القدرات البشرية عمى مستوى التعميم الثانوي
والعالي (بما في ذلك التعميم والتدريب عمى المستويين الفني والميني) بيدف تعميم العموم
والتكنولوجيا واالبتكار والبحوث المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت باعتبارىا
مسارات وظيفية محتممة.
 .7:نؤكد عمى األىمية القصوى إلنشاء آلية تيسير من أجل تعزيز تطوير ونقل ونشر
التكنولوجيات النظيفة والسميمة بيئيا في البمدان النامية بشروط ميسرة وتفضيمية.
 .81ندعو إلى إنشاء منبر في شبكة اإلنترنت لرسم خريطة مبادرات تيسير التكنولوجيا
الموجودة وتعزيز التعاون الدولي والتواصل وتبادل المعمومات ونقل المعرفة والمساعدة
الفنية.
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 .82واذ نشير إلى برنامج عمل اسطنبول عمى المستوى الدولي ،فإننا ندعو إلى التفعيل السريع
والكامل لبنك التكنولوجيا وآلية دعم العموم والتكنولوجيا واالبتكار المخصصة ألقل البمدان
نموا بحمول عام .3128
 .83ندعو أيضا إلى التزام المجتمع الدولي بدعم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت وبناء قدرات البمدان النامية غير الساحمية ،وخاصة سياسة النطاق العريض
العالمية ،عمى النحو المتفق عميو في برنامج عمل فيينا لمبمدان النامية غير الساحمية.
 .84ندعو إلى أنظمة مرنة لحقوق الممكية الفكرية من أجل تسييل نشر ونقل التكنولوجيا إلى
البمدان األفريقية.
 .85ندعو إلى نقل التكنولوجيات المناسبة إلى البمدان األفريقية من أجل بناء صناعات جديدة
عمى المستوى الوطني واإلقميمي مثل الطاقة الشمسية الكيروضوئية وتوربينات الرياح
وغيرىا.
 .86نشجع التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بمدان الجنوب والتعاون الثالثي في تبادل
المعارف والميارات والخبرات.
 .87نشجع الوكاالت المتخصصة والصناديق والبرامج ذات الصالحيات القائمة عمى
التكنولوجيا عمى مواصمة تعزيز التنمية ونشر التكنولوجيات ذات الصمة من خالل برنامج
عمل كل منيا.
 .88إن تنمية القدرات ىي األداة األساسية لتفعيل استراتيجية إخراج القارة من المعونة والتحكم
الكامل في تنميتيا .لقد أقرت أفريقيا بتنمية القدرات باعتبارىا أجندة في حد ذاتيا وحددت
أولوياتيا في إطار استراتيجية تنمية القدرات التي اعتمدتيا قمة االتحاد األفريقي الرابعة
عشرة في فبراير  3121باعتبارىا المرجعية األفريقية المشتركة ودليل السياسات بشأن بناء
القدرات وتسخيرىا ورعايتيا واستخداميا واضافة القيمة عمييا واالحتفاظ بيا.
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 .89نؤكد عمى الحاجة الماسة إلى تعزيز الجيود الوطنية في البمدان النامية في مجاالت مثل
البنية التحتية المؤسسية ،وتنمية الموارد البشرية ،والتمويل العام ،وتمويل الرىن العقاري،
والتنظيم واإلشراف المالي ،واإلنتاجية الزراعية ،والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،
والتعميم األساسي بشكل خاص ،واإلدارة العامة ،والسياسات االجتماعية المراعية لممنظور
الجنساني ،واإلنذار المبكر والوقاية من األزمات ،وادارة الديون .في ىذا الصدد ،ينبغي
إيالء اىتمام خاص لتمبية االحتياجات الخاصة ألفريقيا ،وأقل البمدان نموا ،والدول الجزرية
الصغيرة النامية والبمدان النامية غير الساحمية والبمدان في فترة النزاعات وما بعدىا.
 .8:نؤكد عمى الحاجة إلى تعزيز القدرات عمى تحقيق التنمية المستدامة وندعو ،في ىذا
الصدد ،إلى تعزيز التعاون الفني والعممي ،بما في ذلك بين الشمال والجنوب وبين بمدان
الجنوب الجنوب والتعاون الثالثي.
 .91نؤكد أيضا عمى ضرورة دعم مبادرات بناء القدرات البشرية والمؤسسية بشكل جدي عمى
تحسين فرص الحصول عمى تمويل المناخ واستيعابو عمى المستويين الوطني واإلقميمي.
تاسعا  -الرصد والبيانات والمتابعة;
 .92إننا بحاجة إلى تعزي ز المجنة اإلحصائية لألمم المتحدة وفتحيا أمام جميع الدول
األعضاء.
 .93ينبغي لنا وضع برنامج عمل شامل حول البيانات تحت رعاية المجنة اإلحصائية لألمم
المتحدة عمى أساس إجماع عالمي عمى أساس المبادئ والمعايير المعمول بيا في مجال
البيانات.
 .94ندعو إلى زيادة الدعم المالي لتعزيز القدرات اإلحصائية في البمدان األفريقية بما في ذلك
االحتياجات الممحة لمقدرات وذلك من أجل إنتاج وجمع وتفصيل وتحميل وتبادل البيانات
اليامة بالنسبة لألجندة الجديدة.
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 .95يجب عمينا ،بالتعاون الوثيق مع الخبراء القطريين ،إجراء تحميل معمق لمثغرات الحالية في
البيانات والمعمومات ،بما في ذلك حول االستيالك وبالتالي تحديد حجم االستثمارات
الالزمة إلنشاء نظام مراقبة حديث لتحقيق أىداف التنمية المستدامة.
 .96نؤيد إنشاء آليات المتابعة المالئمة لرصد التقدم المحرز واخضاع أصحاب المصمحة
لممساءلة في تنفيذ االلتزامات بما في ذلك القطاع الخاص.
 .97نقترح النظر في المنتدى السياسي الرفيع المستوى ضمن خيارات رصد التزامات تمويل
التنمية ،وتكامل واندماج آليات متابعة تمويل التنمية مع العمميات األخرى ذات الصمة مثل
أجندة التنمية لما بعد .3126
 .98نركز أيضا عمى الحاجة إلى تعزيز العناصر اإلقميمية لعممية المتابعة من خالل
المنظمات القارية.
-
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i^1 J^'^ Ji>^'j ^jdij JaJa^Jl :Y.nr f» ib* J^bf (<A " ->)^YA jl^l

V»y M-* *#* J ^j*Vl atfVl /> *&ap| ^ill (Assembly/AU/Dec.565 (XXIV)) ^

J.I J& JJ

J! i_Jy ! -Ja>JJ i_^Ji S**jj|j T.ir fU ikU iij&y UJ JI teLii AL> ^ ,/jll UJ _w^i ^Jl cji^U
oM-rJMj .Lipty Jjdil J! ^AL US' SY Or rU *kL gtjjjjl J] M> #fcdl ^^ ^.>Vl jU^'i 8**^
V^yi' J! ^-^ ^_. jytfy ui^. liioL. jj U,Ji >Vl J «ki.l gbafa J^l a^jy yUi^l
J*>^ jUVI »jf*l J* U-by- jtj* ak^oJ j/yi ^-*J> o'_^Ji 4ia aJa^ olio a^^i pjiiii JuS^-i

cU. gej/Jlj t . nr (U ak>. a*u* j ^yS'i

,y JjS'i ^1 0.U-J1 .Uj aj^ Ju£u-I_j jLuj J ii^dl ^loJij j^i foiJl ^L^y^ jl^x ^&
ct. ir fUii^.

oUl-Jl .UJ aj^ ,£& J U, T. nr flp jj^ J^i LJ olj-UK tb obrU^I i_l:. J**? ^ /J_^ jlj
tj»*tl o.ls.1^1. jjfcllj a__jii_, Sj^iJi oi^oiJl i-^j i_-»i_, tJjVl ^Jl

U~J %jjj oUi/i.1 *»j*lj Jlj (Sj^ja oLUl jJJi jU.UA oUL, >ly Ji a^U-L k*/*i* •&
iJ^kjull (JiJ . 4,iyi yU^lp iJi-Jl VjSj -k_^ Jj o,LLU .jyil fofcJl ^

t>iAJj >_, ^/.jldlj JaJoAJi_j cJlftU*.^! ^VU t> l*»^'V AH ^IjUll

^nrfa iOtfJ. /7w /f/riea H'e H'am. ihird edition. Africnn Union Commission, Addis Ababa. January 2015 '
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1

akL xid J^i ^ji ol^Jl aW ^ 5^V ^L-jJi ^j x* t^jfti a^l v*j* v^l- - \
:oI «x. nr pi*.

iajai-l L-^ai- g)l oUJ^'l •^Jl-U^lj jl Ull ^_^I j^l J

$

a*, ll ajii-yi 4kL»j t •-r ru aja^ *ju*( htf£ a>-bli ^^ j;L)i ^i ^^-j

&^

lUil^t, t«j Uilli-. T• \ o fl*

s^-iJij -u*>_JJ a^. i_Jj.I ojjwJ

(r)

^'J 'J^1 U* # i-*Ud tf' J>j tSaUSj «fU JU^ Lfej£ a_*ii JhoaVi Ji^-

(»)

'Od, ^jjl a-»^l! (^_yi—«J U Jyij

a*j/ij t •nr fU ak*. .Lid J^Sfi ^1 oU^Ji aia*- ^j^ ^1,10-1 fLapS1' J^-Ui Jj ^Jk, - t

gjLsii j,y_j Jjiis u^ ^i/^-V hjj^ oujj c.uu^ij *i_p>jj oUu>i xks. jj y^Aj - r
,^>Sl> ^uv />. Ji v*v jj >wji

U*-x; jl_, otfja-jil ^ Jp *]=*JJ gjj^ ^U; ^ ^ l. g* JUs j! J^ sLopS'i J .-Ji it** - t
sa^i> Ji 1jkU--. j

^j*^' *^1 ^r^j W^>V ajjUaiiVi a^ajji ^ OjUdb 1^ j! Jj>Vi jU^i a_i_jii.
W>k*- j t . nr ru aia^ £Uj« j «uopS/i J .-Ji ^

v^*-

i^>*|i oa-»li ^^-^'j WIV1 ***** oUuii_,
•aj»_ji

a-*ili ^ afi^L c^i>^i iUv *~*>Uj a^jj-y1 M*-*W oUUJri. *u»Sl« Jj.oi ii^ - n

:Js- j^j\J~\j j^JJY' *^^' --L>wi £*• ^p ^>UJ i^%>^fl a_*Ji Jr^uj Li jV aiiUJ^I
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«U^Vi tVtJj taJ^i ft/jB a^- tyJ :jL-J-i $ &fc auti 5^ y.-\r fiP ak* J^ j ^kJi (i}
P-^ *Jj* J* iij-«M .1% iLajU^l ^jili Sj^I JJJjj Ub- fe|j»jltl aJdl akL._JI ol^J ^
:>Ull p»UTj CJUvoJI J*sj i^jLi-JJ a^a-a^J.1 Jl^Sfl J-S j* Jy»sJl

JUJ y.>:j vJaJl »jJjll gj ^ ^_waiJl ijUi-Vlj tfej^lJ > giil oUioJl LUai «J,U^ (^)
<y •ir fi* aJaiL ^jtf*j ^i Jy*i!l a^-i^i $jk&eb4 (z)

Y-nr ru aiaJ- J^i ^1 o«_^Ji aja^ ^ j ^i ^vkslij ^oii g*A jji^u. -v~ - v
,U/4^»i;« Uxjjjj UJ-ij".

Ol,_,L-^ ^Ja-; Jl ^ iS'l a^dl -Jj^-j IhjH \flL&t iiaJJlj ^ iVl *£* *s*>M jtAfe

- A

st •nr rip ala^ Lid J_,S'i ^i oi^-Ji ak^ jL. ^j^i a^Lali ^u^V j.ve ***$$# j* JjW

WUsi-VI J! ^>Vl V«ll _>^-_, Li>V a^UJVi a^JJi. ^.iVi abt^l a**»i> (*/j*A - =\
iY •tr ru aia>. .Lid u*:. ^di OjUij ^^i jul ju uj o_.ujl

*••*» i/*.M>& r >J^u Mjj ei^,i u,>V apbajvi :u*jjtj ^ jty ^i a^y, J,/ ^

- \.

juU" cl^il_. v^s iVl obUaJV «*!>• ^Jl >b^J ;C _,U| fit; ^, 4J1 j^ ca^UJVi a^ ^^4 tLtol ^p
.iUati Uijy'b .jui>d
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a-^xJi J^ jJuJl Jjjjl J£\ (i A_ j) *Y^ jlji-l

,Y ••Y^U/jbl YYJl \A>? IjM j j.U-£ll, ytfy £^ i^Ji J^ j^j, ^ jj ^ ^
^

y<\ j+ i^\ j a^_,di ,j 3jiA\ j;j*y t\;\ ji\y 4^ ^tjsu-ii ^t ;udi J^d j_,di a~di sy Ji_,
iY •-A jm~Mfa iyjKf YJl ^ij/^jdl

XYJl Y• j* \fft J JajJ^sJlj j^ yjj ^ J 3_yUAi OteJa i^j t^jjj ^| ^ ^ _^, ^
t"di ^» yjjji jdbd.i" aj^di a^iiLi .c^j tX •i yv.ji/j^

j.di /ju a^bc.>di y. \r ^j/jjSji j^ir y. CJjii .y. t/-\A i-ui feju ^ ji ^ ^

Jjdi /jii 4& jji> jkd. y•u vji/o'^ r. £rfi yv<\/-u wdi a^jj ^ j; u,f^ jh
oULSJi j, u>j s^lsy V^1 -».,Uli j* t±M coi*; ji a^Ji^i obdL ^^ ^jji ka^di j^ ,»jyj
J.;>.d dJdi J_,di />dJ J1^i j ^uu-i i^b JSLtj ji ^ ;fUiJV' v-^ Wi) cAjj** t*M\

%> a^/U. oijjL^ aid ^-cLdij wisil UJvo j i.uii a^ii ^ udii gji oi_JaJ-b ^^ j/,
iV*ii W> 0U3I1 aTjL-j:. t^aJi j,y a^bp jtb aiUAj abu

*-Wi>* n J! \T# Sjil\ j Ub ^oi j a^Jl JijJ ^Jdl J_,dl ^jkl ati^ bjyf ^.^ jjj
jj>di_, aJiii t\yji ^ tf ti^di ^^ cot^SMj j^j, <U}j ^^ 4^,_ tfja^ ^| ^ tT. >0
"ifijfa oij jiiii ;^aH Jjl" a;_^j.i a>d ji ^j^u. jdJi" o_>-^ 4^
^>di j^.io ^>/,bT yij Yr ^ lu ^,i ^ i.^idi a_i}V, ^iJjUi( rV., j, ^_^ ^
vi-*dl JjyJ ^JlJ| j_.ji ^^JJ
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u-* >i j y. v« VjJ&jwj .ju^teWj i>b/jdi jjir £ o^di oi^bdi ji i*,Ij& jjj
<a,*di j^j oJdi j_,di jyji a_.bJ-i aiJ ji apb^> jLb ^udi

^ ^ ^ ^ W-** JM &* ^ r*d C^ V** **& •**> •& d j*tf* V -*> ^
i y • \ o fIp .bo u. a_*di ak*. dij

*>HI oLJ^I i^ b.bpi j a_d. J^ oM Jjdl yjjj a^ld-l ab' Ji Jrmij&J, jfji Mj

Jl* J l^|„ Lid tSuftfl jujj ajb^l obbdl ^ ^ oj J, ^^ ai ^ ^

j^ ^ ^

t«Aud.l a_»dlj _^LiJl ip ebadl

o~ LI b^i. ak* jLb &.£ ^:>S'i oidJ j ^ j*dl jp ,bp\i j bb>i ob Jji dd a^i ^> i^

4bL> a^- j*l p s^i iTi^di u^jai ^Ji a^idi ~bJi_, ty .ir rU ^ >Vi *0p aw _,« y.\oru
o**Ul ,bpV« j J^b L* ab'yT \yfa ob J±d :a^i j,y" aj^di ajj Ji tJr^ A> _ ,
rf" *• ^->/>T Ttj Yr ^ ui ^,i ^ j.udi rWty c^jMil £JI5jJ ^-JJi »-ui £& ^ j ;^i_ji
:a^di jj^j" aj_^lt -jj Ji ^^ a;u^Vi il^ j ^-Lity jy-.jlili fr.^ Ji ^_iL

-1

> bi>i o^j a^d. J^ oJLiji jyji yjjj vbLi aiJ Ji j* ^usll j» Jpm^S- "a^L jV oi^i
•VS* J^ J^' ^Ji1 *d-P Jl> 4p-'j o_^ oo>dl

E/ECA/CM/48/4

AU/STC/FMEPI/MIN/Rpt/4(l)
Annex I

Ml ^'AW c4#» j bi^'i jidJl U0.4^ gjj MosJa a^i, aiUd. *Mjf» -brt; ^ jj
ajb^-Vi ;,jdi. «vaht ffe.3 »j&Jl a^.^ a^JL, ^di So^di ^ ^ u^-y .^i rSli lUu ^Jt W Ji

pA J.ud< rVl /j. gfto Lid oi^ ^ JT ^ ^d. ^o^fi JLb \^v .b ^fcyjj iUUIl a^dJ
,>. <y .. yru j ,yd« j>uOl i^d ^uli a^i /y, lY... ru j .yd. adVi ui y>4. ,-^di, fcdi.

Jju-*>Vl :*»*& W^liUSVl J; fe^jJl obi dv» jp >bai «y •\r.U £.ydi bioi-i. a^d Jo^dl ^\
lvfcfa jL^Vi yy jf- ijjbdi oijiyJu oU^b-yi

5a*cll ^ yy a^bi.. abi j, ^ 3jl j, j-ja j, v 0jLi! ^ , v/. v^ ^ ^ ^ ^^ jjj
I*> J*g ,i_^dl ^ ^b J_,, ^.^ ^u. ***, fLbb "dl _^ tfJJ| jjfcjj" ^ ^^J,, ^
<^yi pjzj a^.bJi ;,Ldi >j- ^^ ^M ^udi tfoajj j^ j( o.y, ^

^U-tfV! ,i~Sfi :* >i&)i ^

oij j u&A a^di

oi^u bi^d.1 a^db aiLdi obi^iv Lb- j ;>. rai)i a^
54>i^d.i a_*dJ a^sdij a-pUi»vij

/> a~b. obb~ ^d. L*dJ ^yyi tf^^P •><•**# V***1 W J '»jW Wj* J! (ft/** s,j

^liV1 ^-Wdi tfd4i »IM Ji LL>V s^Us^l a^ui ^o; jL ;("y .vf fU M*JJ b^il LbJ.1 rS'i

au£V! b^y. ^ i.^vi ^us-U a^ib ^d. ^^.a, ^ j, ^lj, ^-^ olj>0 ^3 A, ^ ^^
oiiLS^i as-jLu. a,_^di a^diV1 ^^U^Vi -Up a^Lj ta4ix_i. a^dJ ^V' ^ *A ^ %
^
bb^ivi o,p a^di oi^i y. u^, a^fdi oLp_^i . ^Vl a.d.1 a^iV1

.IT^SJIj ^>Si ab^fl J^y-j bi>V aobaJVi i^JJi Ub- <, .^l- ^di j^J. j^mtlp J^y, jb
iavUid.i a_^di j>\jj>\ jLb j )_r*-S'i

C^ iuil il "ir^" _- W^j ^>Vi »U2V! b^y. ^ jjLdu tbL>S' i.UJVi b»di ^j,

-^

•oc- y ;^ bia^d.i a^db ^41 ^.^1 ^Ji«yi ^oj.1 ^j ^,j5y, oljJaiLl
•' -**j /y * L. i-,t.cA^-, ^ 4,idJ ^^Vi ^Vl tLi.5U LJiJ.1 u;^ T
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•W*i ^ rftjfa ^i #*£ &* ^d ad,y obyU< ^ & j,u; j ^bdb u^

-y
i"UUsJJ

l*i \^>. Ute-JJ a^db ^i jtgn ^sy ^xJ.b L^iyi iaf^J Jp .UzpS'i Jjdl

«-»tb/

—X
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4JL^?l i^allj olibJl 5jjS (i A- *) ^f 1 jlyJl

s^—di oiy j a^b.j aij^ abu obb yy .yk^ y•ir rb aW db- jl y, :>/
tY. u ru.^ua^diak* jLb(tv-j) irr.^y l_.£,

^iyi j^j x^. ai-u^, ^ud.j ^uavi bi>i J.L.C- jyd bwy obydi a^i ^JL jt.

<**, y*Ji yp .badij aJbdb ^41 yu^i bdi Jiyi <y •nr rb aw jyw, ,^ ^^ lULd,.
.y . \ ofu .u, b a_vdi aW. l(^dJ abidi

YV i T~ y£* *** J "ydi ^^ij ai'di apdi <sJj3 j ^jk y.iVi sUVl yy ji Ji ^ i/,

r^" e*^j sM^i a**n bj*y-j y,>Vi b^di .j^y. Li>^ a^ujvi b*di ji lY.»i ^0Uj>
iobLdl i_, J ^p ^^d.1 ^ y^. ^ ^jlc^i jj^

J. <J LP.^di ty.>eru ^ ub.^_ii a^d. aW jU ru)i &,& ^dyi ^y^i ^y/ j j^L ;/,
siy^- jiid j^yj Ldp J^i ^ j j^. ^uyi_> obyd yy -^ ^bb ijy jy^\
JY. 11 Jay/ju-; j oifb^-d y^iS'i jLdi jb^ sa, cL-^'i^ J^y, jij

j y,yS/i i-di _^. ^y%|| ^i a^^. L&y& a^baJVi bWJi cj^l ^i rxdi j^y. sjj

j*p.j «^Tbdb jL<Ld> obl.uJ y:. v. ru aj_^ Ji. 4«,jUj, oly^j oL^l^b >S'» .Lb"; ^
.Ip ^ ^fy J_J|, a^y., ^^y ^, ^^ A^ oleLa^ ^ j^, ^ ;/^^
sdyji objldi ^-»by y• \ \

cf* «,/-;» > *»«spj s^4»j c>di j.^v wi ^>y>' ^ »^ obb *^j rod ^4 tj?^
yiJi fcx* ^i*-^ aJMi olb y.. t ruJ y obij j^i ^y ^ obiyvi j j>> r^di ^i-_, x^ j i^i^.,
'Lj^yi j

sk-_d.t ^di ob jidJi &J; jfc; od-ia-L.y^i jilji ^ (*» ji j;^, j,.

E/ECA/CM/48/4

AU/STC/FMEPI/MIN/Rpi4/( I)
Annex I

tej**3 ^dapS'i J_,d. jtStj 4jb^y *»y oUUi Sjy, #& tfJs^i ^y y^ ^y, ^ _ ^
H*^*S Ji *i>tfl JbbVl «lTyJl_, y.yS'1 b^dl a,**, Li>S' JLpUSYI b*di_, ^jH\ A*?!
l*>4 r-^-jj cobU. Ji* j abbJi aibsdi kb/Vi ^A ^ &&Jfr obUi j^ by ^

_Y

SU2l j ;opL_dJ oJdi {4^ abai. obb yy ^ wj&Jj obiJb o<yfoj obUi ^u- ^ a~i,
J .dU.. t/aUiSsW, ^b^V> J~db boi ^ U. cob Jdb pjM.jjTj ^UjJii d^ oU^-l (cai;_. oblyjl
•Ld.y

.obUb a^bb a^iJi j ^ ^ cbij^ ix4 yp a^>Vi obUi ;^ .y; ji JUi ^

_r

bik, bJb^i J* j jy^ ,ad,y ob_JjS'b apyx4_. ts^ a^b ^ obLd a^ JyC; diJ >ly yp_,
iobidb bd.i aipUli c-iiyVij yjdi ^ by iSyi;

rfe»taM jujaJ obbJi JLp j abbJi U&/&J obUi ;,y ajisOi Jyfe yy, ^

- «

^Jl «U*pS/I Jjdb ^j nJp oio^j oifb^J y,yVl JLdi o.uj g* tUapV> JyJb -u^ - o
vj5^ ^j s*yf J) «dJL f.y ji a*, «j* jj^- ji, jidi gjj j.

rVl ~b^ bii<y vbaJVi b*di_, ^5» b~di ^^, ,^#1 *2VI b>y4 Ji , /a. - n
o>y>4 gjy, ^

yu ^y tLbi abdi ob io>d. ^Sli sAW^jj ji£_d ;^d.i ^i j^j ^yi *b*U
.y •tr ptp akv jyd (Y. Yr-Y. \ i) J/V' ydi oi^di ak4-

s^Uij olSLji obixd y•y. rb ij;i j kbn ar^bd Ji sUapS'i JyJ* ^

- y

jj sdk, ur i^Vtj JJj w>M oul^v y^/Vi ^byi l^- su*.Vi jjdi ji v.^, - A
m/fi &.ja*n bL>v> m J o,wj ji$j ji ^jft] sUvi ^y.

y,yV' -i+Jj fLb. j t.^Y' ^y •j»yp oyr ^yU-_. ^^'i •y.fi ab,y. J; ^d^ - ^

jbjaJ ,j<y.yi j ^y ^.yi ^w-Vl v-o-dJ biyV. jiddi y^. .a^bJi ^y j ^u ffj ovba^j
sLd;yi j oieba^-^i bey. j__^ fLL-yvi
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>! J ^

#> 4-Mj J~Jl J ~ ^4) yidi ^yfl ;,oi ^ ji j^uy ,15-yJi ^ - >.

Vjd.l ^ ,,bd, aJbdi o«,l^i >, ays. j^i olcL_, ^ jj ^ t^>{ j ^tl^r M^ ^^
Bor ^yTi/J/Vi ^ys \VJj Y^ ui,-*^ cos* £» aJbdi c^Wfe ^Jj J_,di yydJ Sy^ a*_di
aJbdi aJu ^p obb yp J_^d ffUfcH, abbJi ^yij ob-_. ,.^i j; .uuft J,di ^ - >i
^-b ;i^yj aJjdi bdd.j aJjdi >di bW. Li.y^ i^UM b*du, y,yS' ,u\i a^y. Ji _Lk,_, .by

j r^Ai c*MH ^> a,bp ^ ,j ,.01 ^j,. ^1 *% y^yVi b*di ^^ y. ^y ,<ryji ^
sibbJi oJ. i^ ijsjtj] ^uyi x*j Oi_^d Li.yt

L^ WW J! ^yS'i b^li ^^.j LiyV |^U»VI fc*Utj ^foffo rt£tt a^y. x.<, - <Y
tv*u oieu^v'j j-^-i uudi jib .yv^b j^pj

^bd JJ. ^ ^ySfi i_di tj^^j biyV JyUaVI b*di_, y^S'i >M>i\ a^y* J; ^% - \r

•M ye>Vi oiiyij T. nr rip aw j 3yy ^y, „ Lij ^Ui obbaJV aL-y biyVi jluJi *y, ^
.fbii ab> ^ tY • \ 0 »u j* d a_»di aW jLb
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Ui>! JMUivrVlUdiyi>.(tA-i) ^rY yyJl

.Jtj Vt*a**M adVi ^ d. Li d b~i^ ^Ji a^d. y ^l^Vi j-Ji ol/ku- ^ «jl d,^ $
(VUa»Vj ^UJFSft b*di rbi ayp JSLb tbai^i

u>y /y bpb^i oLb tb-i ^ik, ^d yLd. yOi J_pdi j, ^jjj ^i ji s^^g* d,
'--Ul ** «3 /***• j-*1 Ji •#***$ yill ^jj Cy^ii axilSd.
SjUiY" Jy- jy^! OLL £*£ ^Jki ,X. J_pdl aj^p ji Jijy^ Jlj

Jjd. odk ..y ,\, fl* j j.ydi VMfl b^lb i;Ui j_.yji a^U ajdl 8y4* Jy*. 4 Asjj
%^a, ^^ b^1 j^ ^ j>> f4*« i54- ^Ld 5b! ^y. LiyV ^»M* b*i!i Ji cbapV'
j VWg! b^Ji y y ^.y . ,UpI ^ oT ,Li g* .bap^i a,iyVl Jyjl j, ^O .udb Up i^ d,
syiyVi jbJi yp yy juuji bbd sulr ;ydi ^ ei^ *dU tfill Liyi

LidJ ad,^ jy j^ oyii. L^j j^iSji, jbbdu b4,j obyC bJx gJ) ^b y, d,
>*id*;_, Liyi J a^b^Vl fed* ^y ^ j Jj^ Juy- «rjUjJj

UU«» bdll b^; gjl i>iJl oi^yi ob- ^i Jfa Liyi j bPb^V %*afi yy ji J. ^ ^
•^pb^vi £i*f aup g» j vyi rxdi ^

biy'y

yd J.b, v. «^»jj abbji a^u Lb,. ur^^ biyi j ^u^v b-d. ^y ji 4*3 $
ibiiy^i. ajL-J-, yLd. > yy.^ ,£,Ljyi »*- Sj*» atoJ > ,i^u aib^i. »u,V» J, «v-*J

iblr Liyi j a,Pb^Vi «-Ji yy w, j Liyv fc»u«Qj) Wfl bd; gji ^b _^^ - ,
i^L^ib bpLo,, oLb e.. ^J} .x-Ld. b^Ji j,^ j; MjJ, U,^ j .bapS'l JyJ> ^d bbJi i.bd!
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b.^d IdaW j Liyi j bPb^\l b^l ^y t^AjJ ^Lup, yp .Uap^l J_,dl WT ^
- T
.,v«JJ abbJi a^i y ^kjj iky 3jbpb tfydi tba*d ^.udi ji a^Ud yyyi_, <ad,y

b*di JLp j j>i pd£j| ^ ^ ^ Liyi j bPb^Vi a^di yj* j^ ^.^ _ r
'ijLiJl J a-PbiPrVl

g^l obib.. a^is^i ob^y. j^-bV' *LTyJi jdi j to <bd>di ^bw! g* . «&< - $ bbJi b,bdi. a,* JJ ab.y feft ,d» pu*a^ ad,y ij&ys ,b_, jiLkv a^.yVi obyO-i ^ j* ,*m
iJjbtJl eb:i ^y>

^lT'U u->/^T J L*oiP ^y ffjyj j ^^y yy J, ^

^ ji a^l Jl ^

_a

.jiyll ld» db- J jy\\ rxcli
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Jyl^dJ Liyi 3b* OU) £Jfa tfjftj Sx^li ^i ^ jjf-yji ^ ^

(t A_3) ^rr

Y.YV-Y. WSyttU^lj

cY ••oruJ ^bJi bdi yy a^bd ab'y a^i <j o-u^i ^ V/l. *>Ui a^i yy Ji ^ ;,

ibSVI <~ 0.,-bJi (U obo y* ifc, aw iy*, ^y ^ ^ oby^u JjaJ, eU)j ^ ^ ^
^>Vi

Cftr« i" J gfoftfi *^i fc*>fc ^j 54*41 rvJ fuJi jv.Sfi -uij #M j^uyi j| Li/^i, i^

*&\ oi> tu ^^d. ^by yd, :^ *&. io^i rVi ^ j,bd, ^-" jy* y..>^y/^l
bb ab-_, cuu tJyi oUi d- ibdi ^ j>o y,yVi jU^II o^oi ,u £y*li ^uyi 0i ^ ^
V*>^ jUvi oijoi pfc» .j^l ijj-y* u^ j^^d, ^ ^j
J| fa y.yVi ,UV> jij y. \i ru j ^ y,ySfi *b£yi c»yi <U gty^i ^byi ji g/^ ^
a •-r ru aW Ji bi^i y,yS<i ^Vi. Jo^li rVi cm «VJ' *W -4&S ~iy ai-b*

W^1 jc-^J' dT i.b; od AjA^ rbj b-dd ja^ii ^Vij y.yS'1 **n v*j*- ji &&?j&j* %

-y.\vsyJJ a^di. yisdJ Liyi aW jU, y,yVi *8yi. ia*ai KVl ^ *Vtf L-ud yd; ey lLiyV
cbdid J/Vi ydi oi>-Ji aW_. y•-r fip aw ^yp gs^ iY •YV

obbii old j to cy^yS'i >W% So^ai rVi obLT ^j taTiyJi 3 ^.>Vi ^44,. , ,
^ <Jx b yp ^uyi) Liyi a^- j»t ^ jx^i ari^d a~di ^ij kjWdi ajir,, taWiy, i.bojvi
5y,yVi >Uyi *iy? ,u ^yui ~byi did .^^

tWiy jy j^i oUlj ^yjij a^-;i Liu «^-. Liy'y -^^ wV^di aJl. Utf-.ik*

- y

ari^ a*,ui j^^di. Jad>di aJLTjj a,^^! a^L^i obb.d.b y.yvi .UVi bj,yi ^ ^ ^ ^.j u.
SiLdl
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>lidi Liyi aW jib y.yS'1 ,b2«^ ;^>di rV' j* aTi^di xj^I >; apb. ;,,u _^ _ r
SY • YY-Y- w syu a-^di.

syj.yVi ibivi oi_^i eLd ^ydi ^uyj u& tj^j ^y j^ _ t

***Jy^ •»*w-j ** >^ nM*1**» yy Ji >y i«*s ^iVi ii^vi b^b j| v//,, _ ,

tf,y j bbJi b^i J; db-i^r.u vWu.^ j Liyi ^ j uoip ,yli ^v, aa__U-i a^idi
f^W* **» i^oj 4,44,1 Ml rV g*j, ^ „u»* r.,3 ^_/Jyi j uxb ,yli -^j
J-l&i r^p, jwa; jj ,a J_.di g^ij ji.yVi ^xo_, jgid, eLr^di_, a,bJi b-di ^

-i

.ji$Ldl yp bu-l—., a—_^u jyd yiyi iy-l
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Y. Yi-Y . VI aidJ 4>Ul > yu)| oiaJJi £lJ l^ J> g*,, (* A- a) *r i jiyji

a^ui jidJi ibd Ly j^ ^ by o-^j x! ^Ql \rv/ni ;x^di r<*J bbJi a^i J? j, ^ ;,
j by j ,ydi caWLd. > a^Ui juUI $* Ml ^ /y j ^^ cYOt-Yot oaJJ aWLdi >
rt . m j^y/jW j,^ o J; r ^ Sydi

fetf ,^di odLC", adbll SgJt S -uJi >i ybb ^di (JN| J. a,, dL, Ji yuJVi jl.d-, «,

ftfaffi bb-ui >a^ui oidJi j ^ abbdi, u*J* b^ii j^ > bxt by _^ j,/v J*ly

ob^d) abLdi aJ,uli. VA» a^i ouu adr j y~ by >p ^Uy yLdi ^i al J| ^ ih

tM>jffc» ^y^uJ -*Wj! >WI e> J^' ^ W-V ^ a^ui aWU> &a^J. j._dJ «*ly ^
<udid JjV, yuJI oi^-Ji aWj y•nr ru aW uuj^ jij
vy . yt-y •\i aid awui y. a^di jidJi £dd by j^p ^

^j, - ,

WSV1 ^J*J W»^ *&&&, Liyi j a^U. yjl jjji j,.b, awui > b.U« jidJi ^
j y•yi-Y .» t .ud! bb-bJi > b.d, j.dJ iuj iy y. ^

-T

Lb- j| ^ i bd^i. .U aiLT.

SjU-JY, ft^Wj W-fo jTUl y.yd, vyJ| J3Jj b-Ld b.bS'1 b.LbiJl ^. lU b,Ld. i. J.S'l ob oVbM
.ob^d, ^ yp Lid. yu,, ^ISUi c^L^iVi J^J-j ub^ jydb, y^i, ^UJl ^ aj,d,
iiatjfW* ax*-bi4 . as , •. ai kj

j bpi^,, w

^u_-,^v. j uy j^ ^

cy, yp a^i ,u*fy ay iV> J .d, ** - r
tjLodl iXii jb_i J*i J^ 4_^_J| Ju;

cbdJ. jd ^b^ j u J^p ^by £,yj LiyV i.baj^'i bu.1 ^xiji ^Vi Jj ^^ - t
*~ V° '^' ^'«^»>> .> J*-» C^jl d-" ^ bLUl ^li ^-. tV^Vj --^ __ .L^iV. __

obkdi ^.>. aWiV ^.^LaJVi oULAi, y^i a^i ay*.j y.yVi *Etf a^,y. "
*j^ ^, cbaJVi v-.Ud^jbiyp g-^ r. JJ abdi ob ayto a^V' &j»j W»V'
•*U;

—

0
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j,-di U** ai> _bdi ^by Lb- j a^d. yjl ,3Jj jul.. aWLd. > a^Ui jbid ^di f^} tb*y,
ibobd J/V' ydi oydi aw_, y•-\r .u aW ~ yb> u. obbd,,

£4 y-bi u., ebaaVi s—*- <by y^ ^b^. Lb; £ a>bdi yp ^Ldi ^LkiJi **^

- -,

.aWbJi y- a^Ui jidd a-dy^ a^yi jj3 ob.y/vi
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0

Liyi J iy ouyi jii (i a - >) *ro j\jii\

(J^da-, J*p ~by) Y.Y.-Y •\\ 4idJ Iy jlLJl Jii J-Ld ubd, ^ ^ un ;yiJ, J| ^ 3
<J*di ^u^ Lid jc^ jr ^ys>i e.^[ ay.y^ isvir,. sa>ai ^Su v^iyi «>WJi Jj*,sJl

E^i ^ \oy sy-Ji J| fejj l*j ojUi ^Ji <Yn/-\<\ bbJ. a^i yj^ u syiJl j, ^ jtj

uy J_^W, j^ ^ Lid sdi o^ad jAj^\ c>| j yji a.uJ. b^ii J| by _ik $]i «j_^Wi J**
i^^l j^i ^ w^ bdi-jf'j M*il y-'^-V' obb* joia-^j <syA\ gijj y^a,
j o*y iy jidJ, Jii bi j Sx^Li rVl L^y gj| ^> •bbii jidJ. j, z£&j a~y ji, y_. j/,
*a_*di .Jjj* ^^^o y^ Ly «Jb4j obL^ii ^ oLb yp v_j^ b*, .a-LyS't s^idi

%Y.Y•-Y•Niaid iy JldJi Jii £UJ LwJl ^ Lb" &.bJl j^S'l ^ UiP J& ijj
JUkVi olJ, attu* ^yb^ ydi ^ xLi J iy tfijfo juLJl Jii aj^i ^JJ, ^ ^l, •* Hj
fcWVI ab*>^ J| b,bLb y-. SJj gutffl ^i yp J^w, j_ fcujj idd. ,^ ^ ^ ^ty
soVbd 8x» ^ rxdi jt^j y^x-4i jLbaJ i_y oLTiy^

0^d*-> J*p g^l?^ obbj _»u*t jj*s y b-.Lb. bxL- o;^f Liyi j iy juiy yi ji j| ^ j/_,
sa_^dl Jbt J ixiwj SjXo obxU 4^-ly J|jj \^

j* ij^da^l J>p j^b^ Lb- wP4 J/Vi oydi j!>u w-dto JidJi „db yax, ji y> jUli §JJL^ %

kaJ* jru, ^j^iy, y^h kJi^ ^r ^ ^j,, ^^ .^ ^jU;.V1 ^ oV^ ^^
^J' ^^J d^ ^> **~J MM ^^** JW J>>^ kfi^ y<^ ,^ ^j .aJbdi oiy^ ^x-,
w^y a-sb-yi sopbd ^y j ^u»:b oJi jiyi £. cSAjaJJ

^i- ^i u> j iy Ji-bJi yi ^ a_di &b_j j, ^jaij i^Ldi. y%\ rb^ dUvf ji yp m* jh
iL>_i ^ iy;b Jj,
A/69/95-E/2014/81.'
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a,bd v-U yi— tadM ajijj i^c j* y^j ^udi. ^b^vi Ewyij soyy a*ryj ji ^ry d,
i|^Tj u^ Uji bPi yis ji yuj 3<hj.» „x» jij Liyi j 'y ddJi jii j b*di

ipUttl ~d > ^u-y .B-yJi _ju ^ ^d, ^ix iyj_, aJyli J>y|] ^y-i yd, j, ^ ^
iLi.yi j iy jidJi jii 4 a-^ji_, fbxdb ^yji

ar^xii aJjj.d. >; j ^uvi iJTyJij iy bi.yS. jidJi yi ^ olsriyJi *>» ij .y> o*> $,
s5jj*4j jjoao. adu oLTiy J^u ^ aJjidi ajfbdij

OttxU ^Wi ^, y^ {»y jlAy, jjL a^u cjlysu x.xi jLb obyd +$&t.& ^ ib
j'y j* t» J U Jvydl j jjil _pd, yp ,y jLOJ, fl ^^ jUi^v ^^j ^ ^y^ ^^
sYTV/n^ bbJiaycdri

dif, wyySdi 0^4 ^,j ,iy j,oUi Jit b*idi oi^ yi&i J^uslij &#$ j| _^x,

- 1

t;ly jidJi Jib b»bd jUs-^i 4^-b-

J-* p** ^ M?" ob^yi_, obiyvb tii^u uJ_rt* j^Sa yp iy i&ytyi juyi yi,„^o - Y
iiy jldJl Jil bi p z_,>! d-W J^da_l

Sjj*. t>yij tUU v yui b jjUw; abU4 iy a^yty jud, Jii g* jj jw'U^i *iTyJi ^px - r

y*W Jl ttf^-Sn Mjlij bd. o!,Ld.,. wyya, y^ji ovu j ^

xd j; by. aduay, csyVj

^J b^J. ab-^ Liui^i, tf^j _u; V^ aJjdi olu^lj ob.yvl y* by a^ ad>ii- adb. l^
.uy

bb-Ldi y. ayji jilji_. iy jug. yV ^idi JjUi ^ ; LiyV aobajy <-*db ox

- t

oL_-yu cy.yVl aUiyi *&*>,, ,oWl jid, ^ by j_,bd Ja^di r^i ^^d^. t3^ui i^ i^y,, J_,jji_,
oUkJ,. Liyi j ,y j,dJi yi 1^ o^i gjl jp.^ib rb^v j ay ^ ,iyi ^ ,-^k! atf^ ^^,
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bk-U. > a^u. jidJij iy jiodi yV ^ui juii y&j .Li.yV kMM bdJi ji u±. - s

oUkJij Jii^yJi adu. -^y tf>Vl S*yJI o*^ ;y,yVi >t*V! **>**, .ayji ;^« i,y, j^y
sadi o-u ^ cj^jj j^yi ^Ldi .bo-. ^ jid.ii dJs ^ ji ju-J tLiyi j iy juui ji! ^ bxdi
bb-Ldi ^p b4d, jidJb iy j,dJi yV ^ui Juki ^C ^ j_.bdb .b^ui jj u*f*Jk - n

-y•n wj .y jidJi jii j^p ^ did jyd ^yi b^' 5yi y>iys,i -up tMdl ^M ^yM Jjdi,
kWdb a^b ajd j_,ydJ a^*d, bdi y,y<yi >&* b*d s^Ld, aTydi ^Ji oUb>\i J^b- y•y•

.jv^iy^i *»U#$ b4-Ji_, kWdu giii ..jjy LiyV busv bdJ. yy_, .^ai^i y^
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l%r\y o ijjiJ tyjfa 4JiT^i jykr J uJ ^| J^_, j>i ?xiJ. (1 A- >) irn jiyli
Jsbtil

tfljjjjl yy, jl

a^dl aobji 4jjO j y.yVl ,UV> /> ,dd ^JJ| Assembly/AU/Dec.4l7(XIX) jjti J| >fc J/

aJLT, ly^ tyudi a^y oilya) ay.yS'1 <JirJi ,Lb| d^.u d_,./jy j bbi ^ j ky.ii s^
W^** j^ Ji ^s gfl KjLtli jUdJ adiJ, aJbi «> o^.y yy j_^- ^ty *U£*J a~b b
'.jbaii iJ-raj u. L^*y_, i^fej a^daji Ojiyd

AssembIy/AU/Dec.417 j^i Lb" j k^y yuil a^y olytfj bi.yV> aJlTy ibt .ub d,
Uiy v £ji aJLT Ji ,.u a,u.<Jb ^1 ly^i, 4;,uj, i_ui #> j^d. y.. > *, bL^d, l((Xix)

jiyi Ji cL>o- ,Liyi ^y j fy# ^ ^ ^ ^ is iiA^ oUj&u Jb ^ ^
yp y>yV> bJL<l y.yVi yy y^ t^y a^^Ji yp a^j, l^u, y^ ,b*VL vj~Ji yp tfyi

«*j! Ji Jj-« ji JJ ^yV. yu; Fi»l odbC- jWd yy J| cb^- bT tsya)l x^
-u> j>4*di oby^4 jcASj <Li a_dl ajd ad,, eLb| jib aJiryj J».J,| „yjb _^ - ^

^~* j y*> #&l j **&l Jjd, Jl j"Vi dy ^ ^b-i o^ ^JJI ^ jy. Yo ^bc. ^ul,
*rj*& feyli jLSLti J_^_, jj y&} ,j^ui

OpUs ji .lyuj! jii-i ^. ykill j l*Jp ^^di i.^y jb>| j taJiry ajbi Ji ^

- Y

WaJi ojiyji, iui bJU. a^Li, ^,yd ia.Wdi yp u^oi ^ y, y,.yV. 431 4e^i j_,j,
y-yVi yy. ^ aide jy,- ,^/jt, ^yvi ^ ^ ^L- aw ox^j at, ;u ^x^ji_, u^lji^
y->yV. a*JL<l

jiiu i>r_y y<y, ^b, > ^L^d.b cajiry, „y ^ ^ lf>B jf ^^ ji ^jd _ r

b^-V lY •nr ru aW 4 bo^i ^,^Vi jy>d l~ juw Ji^V. ^ ^.Wi >i ^ aJiry ibV
^u. yp ^i ojy j dud, £. 4o-yj, ^jLd. ^ b>, a^b^i yui ^jLu.. ^y ^bd.
iSjUJl j LpL^I J_,ydl jUia-'Vl
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&• la/ J >Ld.i s>y (^p^ ^y ^vyi »iryb»j a^di y_y ou^^ jy ^xd - *
s-bjuji biyy. oi

.yi

3* bUtagl >^ 4J1SJJ1 cLb; jUi gjy yp y^yS'i jUVI j «UpS'I JyJl ^ o; - e
%>bdi ijbi JL< ^ uyy gli oiyd. oijA'b ijLx^Vi obxd

>bi JjbJ j fu j.x dkxa; ^Jl aJLT Ji ^ Ji a£yji od-.jLi_, ^s\iy eiryJi /4 - •,
•W $ ^Ldi yj £. buSdb. a_«daJl oyyjl
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