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 المفوضية تقرير

 اتإلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاالتحاد األفريقي عن إنشاء مركز 

 :مقدمةأوال: 

 يناير 31و 30يومي  التي عقدت في أديس أبابا،السادسة عشرة  دورتو العادية خالل .1
مركز بشأن إنشاء  ASSEMBLY/AU/DEC.351(XVI) المؤتمر المقرر ، اعتمد2011

قام  قرر،مفي ىذا ال. و اتفي فترة ما بعد النزاع عادة اإلعمار والتنميةإلاالتحاد األفريقي 
 المؤتمر من بين أمور أخرى، بما يمي:

عادة إلمركز االتحاد األفريقي إنشاء  بشأن اقتراح جميورية مصر العربيةالترحيب ب (1
 ؛اتفي فترة ما بعد النزاع اإلعمار والتنمية

المركز  إجراء دراسة حول أىدافإلى ، بالتعاون مع حكومة مصر، دعوة المفوضية  (2
 المؤتمر. إلىبشأنو وتقديم تقرير و المالية وموقع هوآثار  ووىيكمالمقترح 

معمومات مستكممة حول ويوفر أوال . المذكور أعاله المؤتمر قررمم ىذا التقرير تنفيذا لقد  ي   .2
ثم  اتفي مجال إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع فريقيالتحاد األة اسياستنفيذ 

خالل تم جمعيا بعين االعتبار اآلراء التي  اً يركز عمى اقتراح الحكومة المصرية، أخذ
ويختتم . سعة من أصحاب المصمحةمع مجموعة وامفوضية المشاورات التي أجرتيا ال

 .المضي قدماطريق توصيات بشأن بالتقرير 

في مجال إعادة اإلعمار والتنمية في  فريقيسياسة االتحاد األحول معمومات أساسية ثانيا: 
 :وتنفيذها اتفترة ما بعد النزاع

 29إلى  25امبيا، في الفترة من جي عقدت في بانجول، التاسعة التدورتو العادية خالل  .3
طار إبشأن   EX.CL/DEC.302 (IX)، اعتمد المجمس التنفيذي المقرر2006 يونيو

 الوثيقة[في مجال إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع فريقي سياسة االتحاد األ
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EX.CL/274 (IX) عمى  من بين أمور أخرى،المجمس التنفيذي، وافق قرر، مىذا ال . وفي
من  وطمباالتحاد اإلفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات سياسة إطار 

، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية ووكاالت األمم المتحدة المفوضية أن تقوم
اتخاذ جميع ، بوغيرىا من المؤسسات والمنظمات األفريقية غير الحكومية ذات الصمة

بما في ذلك وضع الخطوط ، ةلتنفيذ الفعال إلطار السياسمن أجل االخطوات الالزمة 
اإلرشادية والتشغيمية لتكييف إطار السياسة عمى المستويين اإلقميمي والوطني وتطوير 
قاعدة بيانات الخبراء األفريقيين حول إعادة اإلعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاعات بحيث 

قدرة الوحشد الموارد المطموبة وتعزيز توضع تحت تصرف الدول الخارجة من النزاعات 
، وتقوية قدرة المنظمات بما في ذلك استخدام المتطوعين من االتحاد األفريقياألفريقية، 

تشكيل . قرر المجمس التنفيذي عمى معالجة مسائل فترة ما بعد النزاعاتغير الحكومية 
م السياسي وتعبئة كافة لجنة دائمة متعددة األبعاد تابعة لالتحاد األفريقي لتوفير الدع

أن تتفاعل ىذه المجنة الدائمة مع لجنة األمم و الموارد الالزمة والمتاحة لتنفيذ إطار السياسة 
 المتحدة لبناء السالم.

سياسة االتحاد اإلفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات  إن القصد من .4
توطيد السالم ترمي إلى راتيجيات شاممة كون بمثابة دليل لوضع سياسات واستىو أن ت

وتعزيز التنمية المستدامة وتميد الطريق لمنمو والتجديد في البمدان والمناطق الخارجة من 
في السياسة تصميم  تمأوضاع النزاعات، من وضع نظرا لخصوصيات كل نزاعات. و ال

مساعييا الرامية المتضررة في والبمدان  مساعدة المناطقليمكن تكييفو شكل نموذج مرن 
عادة اإلعمار والنمو فعالية التوقيت و الىو تحسين  من ذلك اليدفو . إلى تحقيق األمن وا 

رساء األساس لتحقيق العدالة النزاعات وتنسيق األنشطة في البمدان الخارجة من  وا 
 ،وبالتالي. التجديد والنموبشأن فريقيا إاالجتماعية والسالم المستدام وذلك تمشيا مع رؤية 

في المساعدة ب( ) العنفتجدد أ( توطيد السمم ومنع  :ما يميكأداة لمصممة السياسة  فإن
تخطيط وتنفيذ أنشطة إعادة  وتسريعج( تشجيع نزاعات )معالجة األسباب الجذرية لم

المعنية بعمميات إعادة د( تعزيز التكامل والتنسيق بين مختمف الجيات الفاعمة )اإلعمار 
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مبادئ أساسية عمى خمسة وتقوم السياسة  فترة ما بعد النزاعات. اإلعمار والتنمية في
العمل في مختمف أنشطة  يستند إليياتشكل الحد األدنى من القيم والمعايير األساسية التي 

القيادة إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات. وىذه المبادئ ىي:  وبرامج
 .المساواة وعدم التمييز ،ة، الشموليةاألفريقية، الممكية الوطنية والمحمي

يتمثل أحد و ا. جيودا متواصمة من أجل تنفيذى المفوضية منذ اعتماد ىذه السياسة، بذلت .5
تقييم متعددة التخصصات  اتبعث المجاالت التي نشطت فييا المفوضية كثيرا في إجراء

في ىذه البعثات نزاعات. أ جريت لبمدان الخارجة من البقيادة االتحاد اإلفريقي إلى ا
جميورية و  (2009( وسيراليون وليبيريا )فبراير 2006أبريل )جميورية أفريقيا الوسطى 

لسودان )مارس إلى أبريل وا( 2010الكونغو الديمقراطية وبوروندي )يناير وفبراير 
قدمت ىذه البعثات توصيات مفصمة حول (. 2011وكوت ديفوار )نوفمبر ( 2011

البمدان المعنية في من مساعدة التحاد األفريقي والدول األعضاء ا التي تمكن أفضل السبل
 في فترة ما بعد النزاعات.مجال إعادة اإلعمار 

من  إلى تمييد الطريق إلطالق مبادرة التضامن األفريقي تيدف أيضا البعثاتكانت تمك  .6
في عات في فترة ما بعد النزاتعبئة الموارد من داخل أفريقيا لدعم إعادة اإلعمار أجل 

انطالق  بداية شكليمؤتمر تضامن بدأ مبادرة التضامن اإلفريقي بتس. البمدان المذكورة آنفا
مبادرة  من المسؤولين الحكوميين والشركاء بشأنالعامة كانت االستجابة . و ىذه العممية

في جاءت نيا مبادرة ألييا عمى إوكان ينظر . إيجابية ومشجعة لمغاية التضامن اإلفريقي
يمكن أن تساعد في دفع القارة بشكل ممحوظ إلى مستوى أعمى من و الوقت المناسب 

 .التعاون من أجل التنمية والتقدم والثقة

. مبتكرةالعددا من األبعاد لمبادرة التضامن اإلفريقي  النيج المفاىيمي والتنظيمييعكس  .7
مؤتمر فإن ، الماليةا عمى التبرعات ركز أساسي ينفي حين أن معظم مؤتمرات المانح

وتبادل المعارف إضافة إلى ذلك، إلى حشد التبرعات العينية ييدف، فريقي التضامن األ
مصمم لتشجيع وتحفيز وتمكين البمدان ، فإنو ثانيا. وأفضل الممارسات وبناء القدرات
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وأخيرا، فإنو . األفريقية من البدء في تقديم المساعدة المتبادلة بشكل منيجي لمبمدان الشقيقة
إعادة اإلعمار  لمواجية تحدياتخالقة ضافية أفكار إيوفر فرصة فريدة من نوعيا لتوليد 

بالحاجة متجدد إحساس فضال عن المساىمة في تحقيق  ،والتنمية في فترة ما بعد النزاعات
فترة في بين البمدان األفريقية إلعادة اإلعمار والتنمية الحمول  المشتركة تعزيز  الممحة إلى

حشد ىذا الدعم من . ومن شأن مقطاع الخاصالنشط ل شراكاإلمن خالل ما بعد النزاعات 
ين الدولي الشركاء لتعيدات المحتممة زيادة، إلى جانب الأفريقيا في ىذه المرحمة الحرجة

قطع شوطا طويال نحو مساندة جيود ي)بما في ذلك فيما بين بمدان الجنوب( أن إلفريقيا 
فإن مبادرة التضامن اإلفريقي الواسعة،  اأبعادى في فترة ما بعد النزاع. وفي إعادة اإلعمار

المتمثل جديد النموذج العمى الذات والتكامل اإلقميمي و المتبادل عمى تعزيز االعتماد  قادرة
 ".فريقياأفريقيا تساعد في "أ

-يونيو فيتمييدي سيعقد خالل مؤتمر ن اإلفريقي متعتزم المفوضية إطالق مبادرة التضا .8
ضمان التنسيق الفعال ليذه . ولالويوي، مجعمى ىامش القمة في ليمون 2012يوليو 

السمم واألمن لتخطيط ومتابعة كافة إدارة الجيود جارية إلنشاء أمانة داخل فإن العممية، 
تقوم في غضون ذلك واستنادا إلى توصيات بعثات التقييم، المتعمقة بالمؤتمر. الجوانب 

تحديد الخطوات العممية لحشد الدعم العاجل لمبمدان المعنية في مختمف ليا بالمفوضية حا
 .المجاالت

مساىمة  تقديموسيمة كبتنفيذ المشاريع ذات األثر السريع تنشط المفوضية أيضا فيما يتعمق  .9
في . و بطريقة ممموسةإعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات  رمزية في جيود

المشاريع ذات األثر السريع مقترحا لدعم  30 حواليالسمم واألمن ت إدارة تمق ،2010عام 
مشاريع مجتمعية في جنوب ذلك  شملقد و . لمحصول عمى المساعدةتم تحديد كبير منيا 

عادة تأىيل المشاريعاآلن(  السودان )جميورية جنوب السودان الصحية في  والمدارس وا 
القمر  رمقاحات واألدوية لمستشفيات مختارة في جز ليبيريا وتوفير المستمزمات الطبية وال

عادة تأىيل المدارس  مجتمعات محمية في  سواقألالخاصة با مياه الشرب والبنية التحتيةو وا 
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المحدودة عمى شكل مشاريع ذات األثر ىذه المساعدة ساىمت وقد . في كوت ديفوار
مواصمة مفوضية وتعتزم ال. فريقي عمى المستوى الشعبياالتحاد األ السريع في إبراز صورة

 .ىذه الجيود وحشد المزيد من الموارد ليذه الغاية

شراكات مع المؤسسات العاممة في قامة ة خطوات إلمفوضيعالوة عمى ذلك، اتخذت الو  .10
 لمتنمية ألفريقيابنك ال، بما في ذلك في فترة ما بعد النزاعاتمجال إعادة اإلعمار والتنمية 

. تدعم األمم المتحدة لدعم بناء السالمومكتب ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
. في تفاعمو مع لجنة بناء السالم لألمم المتحدة مجمس السمم واألمنالمفوضية بنشاط 

لجنة بناء السالم لألمم  جتماع بين مجمس السمم واألمن وأعضاءاالاإلشارة إلى وتجدر 
االجتماع، شدد ىذا خالل . و 2010يوليو  8د في نيويورك في الذي عقالمتحدة 

المشاركون عمى ضرورة العمل المشترك بشأن طائفة من القضايا، بما في ذلك تعبئة 
يفاد فرق مشتركة  . من القدرات نزاعاتلبمدان الخارجة من الاحتياجات اتقييم لالموارد وا 

عممية التشاور ىذه، شدد بدما ممضي ق. ولأكدوا أيضا عمى مبدأ الممكية الوطنيةو 
وعالوة عمى ذلك، يجري وضع . وغير رسمي اظل مرنيالمشاركون عمى ضرورة أن 

 وزارة التنمية الدوليةبترتيبات تعاونية مع بعض الشركاء الثنائيين وخاصة وحدة االستقرار 
عادة اإلعمارومكتب الواليات المتحدة  البريطانية  .وتحقيق االستقرار لمنزاعات وا 

إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما  جيودىا فيما يتعمق بتنفيذ سياسةف المفوضية عستضا .11
 ةشاء المجنة الدائمة المتعددنفي ىذا الصدد، سيتم إيالء اىتمام خاص إلبعد النزاعات. و 

فريقي في ألالتحاد السياسة صنع الأجيزة  مع تقديم وثيقة حول طرق عمميا إلى األبعاد
. وسيتم أيضا التعجيل بعممية إعداد قائمة بخبراء إعادة اإلعمار والتنمية أقرب وقت ممكن

إلى تعزيز قدرتيا عمى تنفيذ تسعى المفوضية في الوقت نفسو، في فترة ما بعد النزاعات. و 
من خالل تعبئة الموارد البشرية إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات  سياسة

. إلى الطبيعة الشاممة لمقضايا المطروحةبالنظر  ق فيما بين اإلداراتالكافية وتعزيز التنسي



EX.CL/711 (XX) 

Page 6 

 

 التكامل أالتعاون مع الشركاء الدوليين عمى أساس مبد تعميق في السياق نفسو، سيتمو 
 .والتعاون والميزة النسبية

 :عادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتطرق إنشاء مركز االتحاد األفريقي إل: ثالثا

مجموعة واسعة من أصحاب بمشاورة وثيق مع حكومة مصر، بالتعاون ال قامت المفوضية، .12
عادة اإلعمار والتنمية في فترة مركز االتحاد األفريقي إلالمعايير الرئيسية لحول المصمحة 

مركز االتحاد  يكونضوء ىذه المشاورات، من المتوقع أن المقترح. وعمى  ما بعد النزاعات
امتياز تابع بمثابة مركز  عادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتاألفريقي إل

 .في أفريقياإعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات  التحاد األفريقي لتنفيذ برامجل
لجيود  دعماً  ،لبحوث والتوعية والتدريب وبناء القدراتفي االرئيسي تمثل اىتمامو يوس
الفجوات في القدرات التي حددتيا المركز . وبذلك سيمأل توى العممياتيعمى المسمفوضية ال

عممية التنفيذ قد تكون . في ضوء التجارب عمى مدى السنوات القميمة الماضيةالمفوضية 
 .الدروس المستفادةالمستمر عمى أساس  البحث والتدريب إذا لم تعتمد عمىناجحة غير 

 عادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات المقتر مركز االتحاد األفريقي إل هداف ودورأ

إعادة اإلعمار والتنمية في فترة  دعم عممياتأن يالمركز ي نتظر من أكثر تحديدا، وبصورة  .13
 ما بعد النزاعات من خالل:

/التنمية في فترة ما بعد الوعي وتعزيز المعرفة والميارات في مجال إعادة اإلعمارزيادة  (أ 
 النزاعات،

في فترة ما بعد ليات مؤسسية مستدامة إلعادة اإلعمار آلالترويج، من خالل البحوث،   (ب 
 والوطنية؛ الفرعية اإلقميميةعمى المستويات اإلقميمية و  النزاعات

 إجراء بحوث وتوثيق الدروس المستفادة؛ (ج 
من خالل التدريب وتبادل الخبرات والتجارب، وضاع ما بعد النزاعات ستجابة ألاالتعزيز  (د 

 بما في ذلك تخطيط المشاريع ورصدىا وتقييميا؛
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إعادة  اقتراح طرق لتعزيز التكامل والتنسيق بين الجيات الفاعمة التي تشارك في عمميات (ه 
بما في ذلك المجموعات االقتصادية  والتنمية في فترة ما بعد النزاعات، راإلعما

دارتيا وتسويتياإلقميمية/ والمجتمع  ا والدول األعضاء اآلليات اإلقميمية لمنع النزاعات وا 
 ؛المدني والقطاع الخاص

عية يضابقضايا مو ريقيين خبراء األفبالتطوير وتحديث قائمتيا مفوضية عمى مساعدة ال (و 
 أفريقيا، مجال إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في مختمفة في

 .عمى تعبئة الموارد المفوضية تعزيز قدرة (ز 

نطاق العمل المجاالت ذات األولوية لبناء السالم مثل األمن والعمميات ينبغي أن يشمل  .14
السياسية والمصالحة الوطنية وتوفير الخدمات األساسية واستعادة وظائف الحكومة 

إلعادة اإلعمار والتنمية  فريقياألساسية واإلنعاش االقتصادي تمشيا مع سياسة االتحاد األ
ذ بالتعاون نف  التي ست  الشاممة  األنشطة األساسية غيرفي فترة ما بعد النزاعات. وستشمل 

ما االتحاد االفريقي إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات بمفوضية  مع وحدة
واجتماعات الخبراء بشأن أفضل الممارسات ة سياسورقات و  يةورقات مفاىيميمي: 

مؤسسات قيا وبرامج التوأمة بين الفي أفريأوضاع ما بعد النزاعات والدروس المستفادة في 
نشاء و  األفريقية وغير األفريقية لبناء القدرات الفعالة شبكة لتبادل المعرفة ونشر المعمومات ا 

 وتنظيم حمقات عمل بشأنالنزاعات لبمدان الخارجة من صالح اوتنظيم مؤتمرات المانحين ل
مركز االتحاد أن يعمل  المتوقعمن  إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات. 

االضطالع بواليتو، بشكل  ، عنداإلفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات
ن الستفادة الكاممة ملفريقيا أالقائمة وغيرىا من المؤسسات في ثية البحالمؤسسات وثيق مع 

 .الموارد المتاحة لتعظيم تأثيره

 إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتمركز االتحاد اإلفريقي  هيكل

مركز االتحاد اإلفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات  يقترح أن يبدأ .15
تدريجيا مع مرور عمى أن تتم زيادة ىذا العدد  سبعة أفرادممين يبمغ ابعدد محدود من الع
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بمساعدة وسيرأس ىذا المركز مدير . المواردالوقت، اعتمادا عمى االحتياجات وتوافر 
 5)م وبناء القدراتلمتدريب ( 2اثنين ) نين كبير ي. ويشمل العاممون اآلخرون : موظفنائب
(. 4)م متوعية وتعبئة المواردل اً واحد اً ( وموظف3وم 4لألبحاث )م( 2اثنين )ن ي( وموظف4وم
ضافة إلى ذلك، سوف يكون ىناك موظف مالي ومساعد إدار و  ي وغيرىم من موظفي ا 

 . يكون الييكل التنظيمي عمى النحو التالي: الدعم

 
 موقعال

األساس المنطقي وراء ىذا االقتراح ىو . و القاىرة، مصرفي مركز مقر القترح أن يكون ي   .16
وقد . التحتية والقدرات والخبرات التي تقدميا مصر في ىذا المجالية الستفادة من البنا

خبرة واسعة في دعم بناء القدرات  تبعثات حفظ السالم واكتسبشاركت مصر في عدد من 
ضافة إلى ذلك، . و المؤسسية في البمدان األفريقية الدعم لتسييل  لتقديممصر مستعدة فإن ا 

 ز.المرك قيام

 :التمويل والمسائل المتعمقة بالميزانية

السنوية حوالي مجموع الميزانية . وسيبمغ المركز المقترحسير مرفق طيو مشروع ميزانية ل .17
توفير بمصر . التزمت والبرامج يةتكاليف التشغيمبما يشمل المميون دوالر أمريكي  1.4
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مركز االتحاد دوالر أمريكي لممرحمة األولى من تفعيل  250,000قيمتو عيني دعم 
. بما في ذلك مبنى لممكاتباإلفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات، 

خالل السنوات الثالث األولى بشكل حصري من خالل موارد من  مويل المركزتيقترح 
.  وقد التزمت خارج الميزانية من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء الدوليين

. وتجدر اإلشارة المشاركة بنشاط في الجيود المبذولة لتعبئة المواردبالحكومة المصرية 
تحاد اإلفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد مركز االاقتراح أن إلى أيضا 

في إطار خطة العمل االستراتيجية بين أفريقيا واالتحاد النزاعات قد حظي بالدعم 
 .2013-2011األوروبي لمفترة 

 :مالحظاتال: رابعا

في القارة، ىناك حاجة ممحة إلى ألوضاع النزاعات التقدم المحرز في التصدي  في ظل .18
دورىا بفريقيا اضطالع إوضمان  في فترة ما بعد النزاعاتتكثيف جيود إعادة اإلعمار 

إعادة اإلعمار في فترة ما بعد  الصحيح في ىذا الصدد، مع األخذ في االعتبار أن
مركز االتحاد اإلفريقي إلعادة  النزاعات عممية سياسية في جوىرىا. وسيقطع إنشاء

المفوضية عمى شوطا طويال في تعزيز قدرة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات 
الموافقة عمى التوصيات بي المجمس التنفيذي وص  أ  قائمة. وعميو، مواجية التحديات ال

 .المقدمة من أجل إنشاء المركز

التمويل من خالل وسيتم توفير . كما ىو مبين أعاله سيتم تشغيل المركز بطريقة تدريجية .19
نجازاتو، . و موارد خارج الميزانية لمسنوات الثالث األولى بعد إجراء تقييم لسير المركز وا 

مزيد من التوصيات بشأن أفضل السبل لضمان استدامتو وتعزيز مساىمتو في تقديم سيتم 
 .في القارة إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعاتجيود 
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 المركزالممحق: ميزانية 

 ميزانية إنشاء وتفعيل مركز االتحاد اإلفريقي
 إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات

 الوحدة البيان ر.م
عدد 
 سعر الوحدة األشهر

المبلغ بالدوالر 
 األمريكي

 مرتب المهنيين  .1

  156,798.73         13,066.56    12 1 (  5درجة  – 1مدير )مد 1.1

  128,213.64         10,684.47    12 1 ( 5درجة  – 6نائب المدير )م 1.2

  94,862.49           7,905.21      12 1 (  5درجة  – 4موظف برامج كبير، البحث )م 1.3

  84,000.09           7,000.01      12 1 (  5درجة  – 3موظف برامج كبير، البحث )م 1.4

  189,724.98         7,905.21      12 2 (  5درجة -4موظف برامج كبير، التدريب وبناء القدرات )م   1.5

  84,000.09           7,000.01      12 1 ( 5درحة  -3موظف برامج كبير، التوعية وتعبئة الموارد ) م   1.6

  73,345.57           6,112.13      12 1  موظف مالي 1.7

  810,945.59        إجمالي البند األول  

  تب موظفي الدعمر م .2

  20,337.72              1,694.81      12 1 مساعد إداري 2.1

  41,050.92              3,420.91      12 1 سكرتير  2.2

  8,297.28                691.44         12 1 موزع بريد 2.3

  28,514.88              792.08         12 3 سائق 2.4

  98,200.80          إجمالي البند الثاني   

 تنفيذ البرامج .3

  year    500,000.00            500,000.00 1 1 تنفيذ البرامج  3.1

  500,000.00        إجمالي البند الثالث  

  1,409,146.39     اإلجمالي الكلي بالدوالر األمريكي  

- 
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