
 

  15/4/2014                                                 ا����ع ا	��دي ���                                                             
� آ��ر ا	���و	�� �  /. وزارات +�ر��  ا	*ول ا	(�!�  ودول أ&�%$� ا	�#"!� 	��

  26/2/2014:  ا	�2ه�ة-&�2 ا1&�0  ا	(�& 
�2  %� ا	#8�9.ا	

_______  
�	ول ا������ ودول أ����� ا������� ا��� ا��
	ت �� ���� �� � �����
ـ	 ���& ��2/10/2012 إ �ر ������ ا�
�ـ� ا�' 

آ�4ر ا��23و��ـ1 �� وزارات /�ر.�ـ� ا�	ول ا�����ـ� ودول أ����� ا������ـ� ا.���'-, ا�+�دي '(ـ� �� �
ـ� ا)���� ا����� 
  .26/2/2014 ��م������ ���
�ه�ة ������ ا�	ول ا

ا��	�� (� وا��A ��@3����.� ��رآ����A���� H) �EF، ر�A�C ا�
�� ا������ ( A�	 ا��-�	ي ا��3	 ا�3@�� ?�أس ا=.���ع 
 I��Jو دول ا� KAوا�(�ق ا)و ��
1 ، ا��3	 ا�MN�� ��@3 .�اد ا)��)� ا�����'� ا)������ ا������� ���و، ر)A�C ا���م ���(

 ��A��3ن ا��P)�����ا���Q3  ( � ا����� ������ ا�	ول ا�������)����ا���م ا���3'	 �FRا����ر�&��ر�� دو� /وا�3@��ة، ) ا�� ،
 &�Cةر	Sو,�
����ا���Q3  ( � �� وزارة ا��Jر.�� ا��4از��� ������ ا�FRا)����� ا������ ا (  

�T و�	 ����� ا�1��+4   ،��S����=ت ا���
� ����4 .	ول أ'��ل ا=.���ع، ��	 ا���U�3 ا���إ�
�ء آ��� V, �	أت أ'��ل ا��
و�Fم ا��3	 إ��اه�, �+� ا�	�1 �	�� إدارة ا)������1 ������ ا�	ول ا������ ���ض ��.�S Yل �E? �/Xرات ا����ون، وF	م 

ت ا��EJات ا��� ?, ا?�Jذه� �S^ ا[ن ���@�\ ا��\آ�ة ا=��A]�د�� ا��� أ'	?-� ا)���� ا����� ������ ا�	ول ا������ وا��� أ��ز
�����NR إ�^ ?���b-� )  �1 .	ول ا)'��ل2 و ��1	 (و.	ول أ'��ل ا=.���'�ت ا��(��آ� ا�
�د�� " إ'aن ����"�� .�ء �� 

�4A(ت دول ا�S��
��.  


��� وا�����, وا�(2ون ا=(وF	 ?, ا=?@�ق '�^ أن �4	أ ا��
�ش �Sل ا����ون ا�@�� �.���'�� وا=�d�Fد وا���ل وا��P�4 ا�
ذ�g ا�A��اض ا��f ا�a� �A��3?@�ق �Sل ا���اe�N ا��� '�^ أن ��� ) ا����ون �� ���ل ا����م و ا�������.�� و ا=����رو


	h �� ا�1��+4' e�Y�4 وا��Aوزراء /�ر.�� دول أ &�  .�Aف ��, ?
	��-� إ�^ ا.���ع ��

 j��Fا)�.ا�3@��ة د k��dا� �
C�� ,�	
�1 ا���م ا���3'	 �
�Eع ا�(2ون ا=.���'�� ��)���� ا����� ������ ا�	ول ا������ ��

��� وا������� وا=.���'�، l�S أ��زت ا������  :'�ض ��.�S Yل ا��
	م �� ا����ون ا��(��ك �� ا����ل ا�

 .���)  ا	(�ون ا	;�2/. وا	
��< /. ا	*ول ا	;�0. 0�8= ا����ع ) 4/10/2013-2/. !��و /. ا	2�ة  ا	�#"!�  ا	@ي ا0(2* أ&�%$�ا	(�!�  ودول  	"زراء ا	

) *#!4.1(.�% �& E�  :، H< ا��GHق �
����نل �4ن دو ل ا�����,�� ���ا����ون ���� �Jص ) 2016-2014(ل ا����j  ���4 و��@�ذ أ�(ط� Jط� '� -1FRا.  

د ا����'�ت -2'  ,���aث �3واتل ���زراء ا������ وا��� 1����FRوب ��1 دول ا������.  
��1 وا=آ�د���1 وا�������1 �1 ا�	ول ا������ ودول أ����� ا������� '�^ أن ��e���  1  �(��ك ?��v, ���	ى ��Aي-3S�4ا�

 .x@�b�3?2014 .���� ا�	ول ا������ �� �
� ا)���� ا����� �� ا��wd ا����� �1 '�م 
  
2�ح&   K%"$	ا  	دو �&  =���b�A  ل�y�'أ                ،�yا������ �yودول أ���� �y����ول ا�	yا� �y� ,�y� ا=.���yع ا�����y� lyزراء ا������y وا���


	 �� '�م ��A 2016ا�\ي����
��1، و��z�J �� ا����ل ا�����ي وا���Eب ا�����ت ��1 ]�Fa�ا� Q�V�? M�4A �� gوذ� ،.  
  

- 28.  /. ا	���$  ا	(�!�  ا	�("د%  %"&��O*2  ا	�M&N ا����ع ا	;�	L 	"زراء ا	;�2/  /. ا	*ول ا	(�!�  و دول أ&�%$� ا	�#"!
30/4/2014) . *#!4.3(  


	 VaVا��+��bات ��
	 ا=.���ع �	أت ��� �

��� واa'Rم �������� ا������ ا�3��د�� ��� ا.���'�ت ?+e� ����b و�	 وزارة ا�

. ا)���� ا������� ����+a� ��b.���ع ا��زاري ا����l ��� �� ذ�g �+�ورh و?, /aل ه\h ا=.���'�ت �+l آ��� ا��@�M�z ا����

���3.��
	 ا=.���ع ا����3
� ا��ا�a/ eل ا��wd ا)ول �1 ]-� أ���M . و�(�وع .	ول ا)'��ل وا���?��4ت ا�' ,��A2014و. 
  

�  اQR$#*ر%  $& M& ون�)	�! �9��  )4.7!#* (ورS��  T 	�*%�و ا	�$��ت وا	8�2��� �
إ��Aا?����ت ا����ون وا�(�اآ� وا�	', ا���دي ������4ت ا������ ودول "e� Q ����4 ا��AR	ر�� ��
	 ور]� '��S Mل ا����3   

3�� ور]� ا���M ��	��ي ا����" أ����� ا������� �A 1�Nوا)������ ا������� �����ر��4 �4ت ا�	ا�� T������ Q���� ���� �z�/و ،
�
�4Eا��. " 

�w ا��J� �� ون ا��(��ك �� ���ل ا�����4ت ، وا��(�رآ� �� ا��(�رآ���ا�� �)F���� 1�4�1 ا����� 	
@�����ت أو ا=.���'�ت ا��� ?�
 و.�ري 2014 إ�^ '
	 ا��ر]� ?}.�M وF	 ?, .إ'	اد ا���d|�ت ا���z����� �z�Jت ا��dدرة '1 ه\h ا=.���'�ت �� ه\ا ا�(}ن

�-� 	�	. 	'�� 	�	+?.  
  



  2

  

  ) 4.8!#* ( /. ا	�Nا��Q �8ا1 إ��0ء &$�  &��وع
j�Aق أر�U�3�A إ�(�ء ا�����4 وا�\ي �� M��أ ا�	� x�ا ^�' f�? آ�ة\� �CاYص ، ًا ]-�40 ا���Jع ا��Nا��� �)F��� j4�آ��  

��  ا���	 ا��Yا�Cي '�^ أه��� إ���د �Xأآ	 . �(�وع ا�����4 ?���3 �� ا������������3ه��ت ا������ ��	ول ا������ و دول أ����� 
�����M وا���3ه�� �� إ�(�ء ا��(�وع�. 

 ?,  ا����ح �F'� '���� �� ا�����4 ا����� ا���4ى �� ���� ���3ه��ت �1 ا��Yا�C 2013أ]�ر ا���	 ا���4و�� إ�^ أ�a/ xل '�م 
 g�\1 وآ�E3��@�، ود'^� �1 ا�3��د�� وا��Rرات و����v ا����j'�4? ��3 آMو��d وا���Uب و��J� T��	ا� �F��  ول
  .ا)'�bء �� ا)�4A إ�^ ا�+\و S\وه,

  )4.9!#* (&��وع &(9* !�"ث أ&�%$� ا	�#"!�  /. ا	��Xب 
 ����4A(ت ا�Aرا	ا� 	-�� �ً�F2� 1b�+� رت  أن�F � (و?���1 ا ���أ��د و�	 ا���Uب أن وزارة ا�����, ا����� وا�l+4 ا��

�3�A l�S@�	 ا���-	 �1 ا����4 ا��+��� وا���.���3 وا���ارد ا�4(��� ا��� وا�����U?�4 ا����e ������ �+�	 ا���J& ������ط ا���-	 
�� ��(M�U ا) � �S قa وإ hY�-�?و 	-�ص �����Jر ?���� ا���4^ ا��v��ا �� ، ����U?�4�4��� وا�A(ت ا�Aرا	ا� 	-�� �-��' �����

��ن �x، وذ�e� Q�3����� g ا�(�آ�ء ا������1 �� U�)�A 1�\ودول أ����� ا�������وا����@�1 ا� �����ول ا�	ون ��1 ا���ى ا��	���.  

�*ول ا	(�!�  و دول أ&�%$� ا	�#"!� 	  )!�2�ح إ��0ء �T$  &� ا	�(�ه* ا	*!�"&��Q  ا	&  )!�&) . *#!4.21(  
-13@��ة �1  ا)ول �����ه	 ا�	�������A �	ول أ����� ا������� ا��
	 �� ��.�?� /aل ا�ا=.���ع أنذآ� و�	 آ������4 

 " 21د������A ا�
�ن "  ، و آ�ن ا����Nع ا���3�C ه� 15/11/2013
F	 �d� 1� ( ,?(ا�	�������A، أن أول  ��T '��� أ��ز ا���	 ا���4و��، X/\ا �� ا='��4ر ا=��Yام ������ون �� ���ل ا����ه	 

xC�E'و �� إ��� �� ��  2015-2014 ��+� درا��A آ��
 *#��	  )!��ح، )4.31(آ�/�! ����"ار !��  ا	(�	�. &�آN ا	��] ��* ا\ !� ��* ا	([ N%Nل Q("د، أ/�د ا	"/* ا	�("دي ا	��	

 .2#   2012 0"/��� 26 /. /�##� /.  وا	;�2/�تا1د%�ن&(
  

   %"�#   ا	(�ون /. ا	��ون ا������  وا	
�ة &� ا	�#*ى ا1ول 	���2دات ا	#���8  ا	 ا	`_"ات ا	�^��%  	(2* إ!�از G	ل اb+ و��! ./ O*2� M&N�7-9/4/2014) . *#!

7.2(  
 ,? 	
1 ���EJ �� ���و �� أآ�����
�ء'�N��1 �1 وزارة ا���أة وا���3ن ا�����P3� و ����2013 ��1 ا)���� ا� Hه�� ^�' 


	 ا����	ى �� ' ^�ع ?��3
� ��1 ا)���� ا����� ، آ�� '
	 ا.���9/4/2014-7ا=.���ع ا��(��ك ��زراء ا�����,، و ?, ا=?@�ق '
����	ى� ��b+���� �z�J���3 وا�@��� ا�.��  .وA@�رة ���و ���
�ه�ة و?, ���F(� آ��� ا��@�M�z ا�

 ./ O*2� M&N�	#"!�  ا�	(�!�  ودول أ&�%$� ا	*ول ا	ا ./  ����. 2014 /. ��م !��وتا����ع ا	;�	L 	"زراء ا	��ون ا��
) *#!7.4(  

  .�ت ا������ �� ا����1�4 ��+	�	 ��'	 و ���ن ا=.���عا���Q�3 ��1 ا��-

 N%N)H .d�%�	ل ا���	ون /. ا�)  ) 7.5!#* (ا	
j�Aأر����ا� ��� ا�3��د�� �\آ�ة �)}ن ر|�4-� �� �	ء ?��ون ر��e� �N دول أ����� ا������� وj��F ا��(�� ا����� � ا���

z	رت ا����� ا������N ا����و�� ����& وزراء ا�(�4ب وا�����N ا���ب ��ر�Aل ا��\آ�ة إ�^ ا���Q3 ا)����� ا������، آ�� أ
 j4�
���Sت ا��
	�� ��d� 1 وا�3��د�� �����ون �e ا=?+�دات ا������N �� دول أ����� ا�������، و ���� �-�� TS�? ��z�?

�^ ا����ون وا���e� Q�3 ا=?+�دات ا������ة �1 ا?+�د ا����ن ا=و�����4 ا�� ��� ا������ lS ا=?+�دات ا������N ���	ول ا������ '
  .�-� �� دول أ����� ا�������

!#*  (3/4/2014-2 ا1ول 	"زراء ا	�f  /. ا	*ول ا	(�!�  ودول أ&�%$� ا	�#"!�  ا	�O*2� M&N /. !��و %"&. &� ا����ع
7.10(  


�ء ��1 ا)���� ا����� و�1���P3 �1 وزارة ا�d+� �� ���و �� أآ����� 	
'2013 ،,���^ ه��H ا=.���ع ا��(��ك ��زراء ا���' 

	 ا=.���ع �� ' ^�، وj��F ا)���� ا����� ���J �4 وزارات ا�d+� ا������ a�R|-� ���'	 4/4/2014-2و?, ا=?@�ق '

�-��S �-?�S��
  .ا=.���ع وا���Q�3 ��-, �(}ن ا����N'�ت ا��
��ح �+�-� �� ا=.���ع و  �T إ�	اء �

�fدي وا	��	.ا	(�و gن ا�  
 j��F�3�]ة ا	Sو &�Cر Mد��� آ��  ��و ا����� Q�3عا����E
����ون ���� Y.�� ض�' ,�	
 �� ا����ل ا��(��ك ا=�d�Fدي ��

 j+Nم و ا�������.�� و أو��  : ا[?�ا=�d�Fدي و ا����� ، و ا����ون ا��P�4، و ا��



  3

  
�fد وا	��	�  /. ا	gزراء ا�"	 L	�;	ع ا��!#* .(2013*ول ا	(�!�  ودول أ&�%$� ا	�#"!�  ا	�M&N ا0(�2د"! ./ O	���G ��م ا��

3.5( 
ا��� '
	ت ��
� ا)���� ا����� ������� /aل ) 93( ا����Nع '�^ ا����& ا=�d�Fدي وا=.���'� �� دور?x ا���د�� ?, '�ض
��ة ا)���� ا����� ������N'�ت ا��� ?�|F��� �� T(�-�  ، أz	ر �Fارh �(}ن ا��}آ�	 '�^ ا�	ول ا������ ��ا13/2/2014-9ا�@��ة 

 h�dFأ 	'�� ^� ha'"زاري ( �5/6/2014^ ا=.���ع ا��زاري ا��\آ�ر أ	ع ا��ه#�ك &"�* �*%* &2�ح &� !"	���G 	(2* ا��
 ./2015(  

�ح g"/*ا	ا .G�	"�	ا   /�d�2ةإ/ ���
 وا�a/ 1�dل �A�C�� ��@77 ����'� ال?@�	 ������J���� T�Sب دو�� ���� �����b-� �� ا��
 وا��v� 1�dًا ���3ه��-� ���vم ا)�, 77إدراك أه��� إ��Sء ا�\آ�ى ا�R 1�3�J�(�ء ����'� ا�ـ و�� ه\ا ا�d	د، ،2014'�م 


� �������� وا����ون ور/�ء ]����� �����NR إ�^ �k��d أ����� ا������� وا�	ول ا���������F رؤ�Aء وأن  ا���+	ة �� ا�
���b ا����

	 �� �	��� �A��� آ�وز �� ����@�� �� 77ا�	ول وا�+����ت �����'� ا�ـ ��A 1�d15/6/2014-14 وا�  

  
�fد وا	��	�  /. دول ا��Q1 اgوزراء ا� �& i�;��ر وا	_Qb	 ف�f& ��Qk	 .0�#��2�ح ا	�	3.6!#* ((  

�م ا���	و���  �A��Cا	ر�� ا��-���� ����4�  . ا����� ��
���S?-, �� ه\ا ا��dJص ا)����  ���ا��ة�ا�

 )!� �Tاآ�ت و/�ص، وا	@ي �2* /. 	��� -�#*ى ا	;�	L 	���ل ا�1��ل ا	(�ب وا1&�%$��� ا	�#"!��� ا	���ن ا	�fدر �� ا	&
 m&ه� E�  )3.7!#*  ( 2�  ا	;�	;  	��Qnا	�

  . �@��  إدراج ا����Nع '�^ .	ول أ'��ل ا.���ع وزراء ا=�d�Fد �� ���
  

S�)GH  �!�)	رة ا��  )3.8!#* ( ا���Hد ا1&�%$. ا	�#"!. 	�Xف ا	
 fJ� ���� ، ا)�����إ�(�ء ا=?+�د�����ف ا����رة ا��U� ف ا����رة � ا�������U� م��1 ا=?+�د ا�� aًت إ�^ آ���E/ ,���? ,? 	



���S?-, ���@�\ ه\h ا�@
�ة����أوا���d'� وا�Yرا'� ��a4د ا������، وا��Uف ا�
���E ا������ ����دة � ,�	
  . ي �Sل ?
��4ت Eد �1 ا�	' ^
�? x�{� أ��د �����د ا�a4�
j ا�
�Eع ا=�d�Fدي �\آ�ة �1 ا=?+�د ا���م ��Uف ا����رة وا���d'� وا�Yرا'� ��?


�م '�^ أ�Aس ا���4دئ ����v, ا��Uف ا��(��آ� �� ��� دول أ���? ��
�� ا������� و�Fم ا=?+�د �� R�(�ء |�ف �-� آ����ت ��3
�Q رد �S^ ?�ر�xJ �� ه\ا ا�(}ن�� ,� x�ف ا��(��آ� إ= أ�Uا� &�A{�� ة	���ل ا���4دئ ا���Aر�� x��S.  

�� ا=?+�د v� j+? M��? ول ا��ا|�4 ���(�ء |�ف �(��آ�	ا� �� T?��� ���Fإ e��)? ^ة أو��EJآ TA1 ا����� x�و��ى ا=?+�د أ
������ ا��4از���� وا������ ا)ر.������، ��(��e و?�Y�Y ا���Faت ا=�d�Fد�� �e ا�	ول ا������، و'�	�� ?�	 ا�\ي �b, ا�1����U ا

ه\h ا����?T أ�-� �Fدرة '�^ ?(���3A2� M و�Q ا���4دئ ا����� ����v, ا��Uف ا��(��آ�، و?}���d� 1در ?���M ذا?�� ?�3'	ه� 
�4-� إ�^ ا�����E� م	
�����Eت '�^ ا=���Aار�� ?�� �
� ا������ وإ�^ ا=?+�د ا���م �	را�A ا����Nع وا?�Jذ ا�
�ار ا����TA و�

  .  ا������ة

�)�fد%  وا	G#�  /. ونا	g"ث ا���	#"و%  ود�< ا	ا  g�_�	 .��`*ام ا	�Qل ا���3.23!#* ( &(  
 Y�4 ��اآ �Jون �� ه\ا ا����لا)�+�ث���(� آ�@�� ا��F���� �4A(دول ا �� ،  g�\وآ x.�� دي�d�F=ع ا�E
 ?�.��E/ xب �1 ا�

����1 �� ه\ا FRون ��1 ا��ا�� M��@�� ,-?را�d? ن{)� ,-?�S��
إ�^ ا�-��P ا������ ���F�E ا�\ر�� ����& �� ه\ا ا�d	د ���ا��?�� ��
M4
�^ ا.���ع آ�4ر ا��1���P3 ا��' xN�' ,V 1ا����ل ، و�.  

 )!�  )16/1/2013) . *#!3.28	g�_  وا	(*%� ا	@ي ا0(2* /. دو	  اR&�رات ا	(�!�  ا	��*ة %"م  0�8= ا����ع ا1ول 	"زراء ا&
��F�E،    إ�(�ء��  �ر ������ ���IC ا=.���ع و       � ��'�� ����   �y4� ن أ��a'إ �-���)�� ^zا��� أو ����?, إر�Aل ا�(�وط ا���.��� �

�yط ا?�3y� �-��dy'�              آ��y���� 2013   ,y? �y  7'�4 ��	و���ت ا�	ول ا������ ��م  � ��3y? ,y� �yول ا��	y1 ا�y� آ�ة\yا�� &y@� �y� Ty�Eا�

�-��A���3-� وإر?. 

�E ا=?�dل ا��z�J �-� وه�� ���3�� j��F ول ا���	ا� �� -:و���� �

 -��yاق   .�-�ر��y ا� -ا���-�ر��y ا���y����4   - دو��y ا����jy    - دو�� �yEF     - .�-�ر�� ا���1  - دو�� ��1�E3    -ا������ ا������ ا�3��د��    (
���E '��ن A- ر�� ا��3دان�-�. - ���CاY- ا���-�ر�� ا�������ا� �d� ر���-�. ( 

gا)وا� ��vوأورو.�اي و|�ا��� وآ������4 �1 دول أ����� ا�������، و�� �� .�����NR إ�^ ا��4از�M و]�
                 �y��Uإدارة ا�� ��	yو� �y���ا� ����(�� �F�Eإدارة ا� ��	1 ��� �

	 ا.���ع ?��3' ,?       �yو�	� �y�.ر�Jزارة ا��y� �yF�E2ون ا�y[و �/�yا���

��yF�E ا����y	دة                  � �yو��	ا� �yت ا��آ���y'���.ا H��yه ^y�' �y����رات ا���Rا)IRENA (     ���y�� لay/2014      ات	��3yا�� �y/X ly+4� 
                  y�Fا ,y?�4 وyA(1 دول اy� �yF�Eا� �y���
	 ا=.���ع ا)ول �' ^�4��� و?, ا=?@�ق /aل ا=.���ع '
�اح '
y	 ا=.���yع   وا��EJات ا���3


� ا)���� ا����� '�^ أن ��, ?+	�	 ا���'	 ا��-�C�y و.y	ول أ'��yل ا=.���yع �����ey� Q�3y إدارة ا���y�U                2014 أآ����/aل ]-�   �� 
  .ا����/� و]2ون ا��F�E ��زارة ا��Jر.�� �	و�� ا��Rرات


�ط ا�� ���� .?�dل �1 دول أ����� ا������� ا��� �, ?
�م �����S ���3^ ا[ن?
�م ا)���� ا����� ���Sً� �����اe� Mz ا��4از�M �	', ا�



  4

  )3.31!#* . ( /. &��ل ا	(*%� و��Hدل ا	`��اءا	(�ون
x�.�? ون ���@�\ �� ورد���� /�Eب �1 ا�
�Eع ا=�d�Fدي إ�^ ا�����v ا������ ������� ا���d'�� وا���	�1 ���ا��?�� ��(�ر�e �+	دة �

-�? g، وذ�	دم�� ه\ا ا��4�
�^ ا����T ا)����� ا������ و���F(�-� �� ا.���ع آ�4ر ا��1���P3 ا�' �-N��� ًا	�.  
  

S�)GHاء@X�0�ج ا	��*ام 	Rا Sأ� �& ���"	"#$(�ون ا	Nرا�. وS20 ا		�!  p�`	ا  ���G	ا  #��  )S�� ) . *#!3.37 ا	
���ر  ا��3دا���  �(}ر�� ��4درة ر�C& ا���-�إ �ر1�N  أ��Fح و�	 ا��3دان�A=را'�ن اY�3ه�� �� ا��� ا����� �� ا��3دان �

��، وا��� ?, ?��4-� ��?+
�Q ا)�1 ا�U\ا�C ا�������� ا�@��ة ا�U\ا��C و���^�/  ،)���2013ض ا� ( ا�
�� ا������ ا������� ا�Qا 
(�ون ا	Nرا�. /. ا	`�r"م /. ا	#qf ا	;�0. &� �	  ���G	ا  #��  .2014ا����ع ا1ول 	

  )3.40!#* ( ا	��$�  ا	2s   %�$G"ق /. &��ل(�ونا	

�ة j��F ا�	آ��رة �-� �j�J �	�� إدارة ا������ ا�@���� ���ض ا��
	م �� ا����ون �� ه\ا ا����ل، @�إ'aن "�1 ) 40.3(?�@�\ا �


� ���Y�Y ا��-�د ا��ا��� إ�^ ?�Q�3 ا���اwF �� ا��+��M ا�	و��� آ��� أ��1 ذ��S gل " ����� ذات ا=ه���م ا��(��ك ا�
���bا����
��1 ا���3A2ت ا�� ��� ا�����P3 ا=.���ع ا����� ا��(��ك ]�رآj إدارة ا������ ا�@���� �� أ'��ل l�S �� ���ل ا������ ا�@����، 

 ���� 	
  . �� ر�� دي .����و27/6/2013-25'1 ا������ ا�@���� �� ا�	ول ا������ ودول أ����� ا������� وا�\ي '

����� ا	(�!. وا1&�%$. ا	�#"!. " Q درا gR"%  !�� ا�	%  وا���	ا u!وا�	3.45!#* ". (ا(  

�ة @�
	م ا��+�ز �� درا�A ) 45.3(و?�@�\ا ����� T�S����� �
�����1 ا����� وا)����� "ا����FRا�4+��� وا����� ��1 ا Kا��وا�

 ���	را�S���A � ا����T ا���@�\ي '��� ) إدارة ا��
M وا��S��3(�د�� �1 .���� ا�	ول ا������، �Fم �EFع ا�(2ون ا=d�F" ا������
ha'ودول أ����� ا�������، ��ن . ا��\آ�رة أ �����ول ا�	آ��� ا� M�)? ,� �Aار	ول ا��� أ]�رت إ�^ أن ا�	ت ا��vSa� ء�N و��

 M�)� ا��\آ�رة �Aرا	اد ا�	م ��'�
�A ب��ا� M
����1 �� ا)���� ا�@��� ����& وزراء ا��FR1 ا�� M�4ت ا������E�� Q
+� 	�	.
 1���d@�� 1��Aا���ي �� درا M
l�S ?���^ ����� ا��
M ا�4+�ي وا���ي Md� ,��A l�S �+�ر ا��
M ا�4+�ي '1 �+�ر ا��

��م وا�������.�� وا��
M ا�4+�ي إ'	اد درا�S �Aل ?���E دور ا��
M ا�4+�ي �� ?���� ا���4��دل ا����ري ��1 ا)آ�د���� ا������ �
 ���E? ل�S �Aاد درا	'R ��	ان ا����E�����'� ا�	ول ا������ و����'� دول أ����� ا�������، ����� ����A^ ا�-��P ا������ �
 &�
�ارات ��� \�@�? gو����'� دول أ����� ا������� وذ� �����ول ا�	ا���ى �� ?���� ا���4دل ا����ري ��1 ����'� ا� M
دور ا��

�^ ا=��-�ء �1 ه\h ا�	را�Aت .  ����AR	ر��2013/ 23/10وا��� '
	ت ��م ) 26(��
M ا���ب �^ دور?x وزراء ا' M��ا� ,��Aو
  ).2015: ا�3��د��(����-� إ�^ ا�
�� �� دور?-� ا��ا��� 

  )3.46!#* . (2014  ا1ول 	"زراء ا	���s  /. ا	*ول ا	(�!�  ودول أ&�%$� ا	�#"!�  وا	�M&N ا0(�2دO /. ا1ردن ��ما����ع
 M
��A, ا��Fاح ��'	 .	�	 �M4F 1 ا)ردن ��
	 ه\ا ا=.���ع و�Aف ��1�b .	ول أ'���� ��	ًا �Sل ?
��� ا����ون �� �EFع ا��

  ا���ي

��H�& �%*)#��  ا	f#���  وا	�^�/  ا	�#v�  ا	(�!�  	Q�!  �!"#�	(�!�  ودول أ&�%$� ا	*ول ا	ا ��! .��#f	ون ا�) ا	
(AIDMO)   

.�ري اR'	اد ��2?�� ا����ون ا���d'� ��1 ا�	ول ا������ وأ����� ا������� ���M4A Y�Y ا����ون ا���d'� و?�4دل ا��4Jات �� 
�����1ا��FRا��2?�� . �=ت ذات ا=ه���م ا��(��ك ��1 ا 	

	�j ا�����v ا������ ������� ا���d'�� وا���	�1 ��
��ح أن ��? 	Fو ��

�ه�ة
� ا)���� ا�����  �� �2014'�م ���.  

.w��	ون ا�)  ا	
.��ل .�ب ا� �	�� إدارة ا��P�4 وا��ARن وا���ارد ا�����C وا������ ا���3	ا�� �
�Eع ا�(2ون ا=�d�Fد�� ��)���� ا����� . �Fم د

��  :������ ا�	ول ا������ ��
	�, '�ض ��.�S Yل ا����ون ا��(��ك �� ���ل ا�l�S �P�4 ذآ� �� �

���b ا��P�4 و?��U ا����خ وا������ أ� �z�Jو��� ا�	ا��2?��ات ا� Hه�� ^�' 1����FR1 دول ا�� ��
ه��� ا��
�د ا.���'�ت ?��3

  .ا���3	ا��

 )5.2!#*  (.2014 /. اRآ"ادور ��م �O*2 ا	;�0. 	"زراء ا	��w  /. ا	*ول ا	(�!�  ودول أ&�%$� ا	�#"!�  ا	�M&N ا����ع
Aت، : ع ا��+�ور ا������ ا=.�������ول�E�+ت، ا�4+�ر وا�����@��� ��ا����U ا����خ، ا��F�E، ا����ع ا�����4.�، ا������� ا������

 2014 �1 ���� ا)/�� ا)�4Aع ه��ك �
��ح ��
	 ا=.���ع /aل . وا����h، اR���ج وا=a-�Aك ا���3	ام������ا������� ا���3	ا�� 
��ARوا �P�4إدارة ا� M4F 1ا���	وا������ ا���3 ��Cن وا���ارد ا���  

  
 اه����x ���4دل ا�������ت �e دول ا)�S �4Aل ا��@�و�Nت �(}ن ا?@��S �����' ��Fل ?��U ا����خ و د', '
	 �أ�	ى ا���	 ا���4و�

  . 2014 د��4�3 �14 �� � �� ��ا) �اف�2?�� 



  5

�f*ي }�zر ��XH ا	�#�خ وا	^�ر &#x وا	$���INSA qد و&(9* إ�rر ا	(�ون ا	(��. وا	2#. وا	G#. !�� &�آN ا1آ !( &�	 
�E ه�&m ا	2�  ا	;�	;  	�*ول ا	(�!�  ودول � x)�g"H >H @ي	وا ��f&(x وا	`��XH �r�`& �& q�G ا	�#�خ وH*ه"ر ا1راd. وا	

  ).5.4!#* . (أ&�%$� ا	�#"!�  /. 	���
���ض '�^ ���@�\ إ �ر ا����ون ا��(�ر إ�?, إ'	اد �
��ح  �  ha'أ x� ودول �����ول ا�	ا� �� �P�4زراء ا��� ����ا=.���ع ا�

 M4F 1� x�Aآ�ادور و.�ري دراRا �� h	
' e�Yإدارةأ����� ا������� وا�� �P�4ن ا���ARا��وا	وا������ ا���3 ��Cوا���ارد ا���  .  

 )!�  .)5.6!#* (  أ&�%$� ا	�#"!�   &��وع رp* وH >��2H*ه"ر ا1راd. /. ا	�#_2  ا	(�!�  و&#_2&
M���Aا���@�\ا Y�S �� �-�Nب و��E( ا)آ�3د ا��(�وع ���4��ت أ����� ا������� و� . ���� M�' ح��
+? ,��A	�l ا��(�وع و�

���ض '�^ ا���3A2ت ا�	و���� �-��' Q@�� �U�z �� ا��(�وع eN��.(  

��  ا	���O ا	�M&N �2*ه� /. ا	���$  ا	(�!�  ا	�(0*وة�H  2014"د%  ��م.  

	 �	وة ' e�Yودول أ����� ا�������" وآ�ن �1 ا�� �����ول ا�	1 ا��� hا���� x�� a/2013ل ا���e ا)/�� �1 '�م " ?
���ت ?+

 �-��.{? ,? x�د�� إ= أ��ا�3 �����ا� ���  . 2014 ا)�4Aع ا)ول �1 ]-� د��4�3 '�م ���
	 �������b�A آ���� �1 ا���

#�� s "#2H"ل 0*وة -�	  G�v#	ت ا��	وا} q�v#	ج ا�0R(�!�  " ��ت ا	ا �f&  %�9 ��9"رG�^�H ف"Q .  وا	
 �dا�� 	أنأ��د ا��� �� �-N�' ,��A وة	���� �z�Jا���?��4ت ا� Mآ�ادور و ا��زاري �� ا=.���ع آRا eل ا���a/ وة	ا�� 	
' ,��A

  . �� ا�
�ه�ة2014 �1 ا)/��
  

   اRآ"ادور&2�ح &� 
 ?��3آ� - ]�آ� ]�@�ون�� ?�?�4-� ا�(�آ�ت '�4 ا�� ��� N	 ��Aدة ا�	ول، آ�� ه� ا�+�ل ا��� ا����وزات وا=��-�آ�ت، ر��
 	Nآ�ادورRا Y�Y�?إ�(�ء و e��)? ^�' ��� M��ت، وا����X دة	�أو �� ��C����^ ا����3ى ا) �اف ��	', �� ا����=ت، �Aاء ا�' 

 ����FRو��ا	وا�.  
  

   . &���ت ا	(�"م وا	$#"	"��� وا�!$�را	(�ون /  

2�ح �2* & ./ >H �&  )!�ا���ع &"MQ 	`��اء H$#"	"��� ا	�(�"&�ت وا���fHت !9*ف إ�Tاك آS ا�r1اف ا	�(#��� &� &
  )6.6!#* . ($� ا	�#"!�  !��2 ا1&�0  ا	(�& %ا	*ول ا	(�!�  ودول أ&�

�����  ا	���ك 	�`��اء /. &��ل ا���fHا����عgRت &� ا�&"� ت وH$#"	"��� ا	�(
-             1����FRت �1 ا����
	 ا=.���ع ا��(��ك ���4Jاء �� ���ل ا=?�d=ت و?�����.�� ا����� ��b+ري ا���.   �y���(ا �y
� �� 


�yط ا?�dyل ���1y� �y ا���y�1�4 و.�yري ا����y��� Q�3y ���-           . 2014 ]-� ���� ا��wd ا����� �a/   1ل  ا�����  � ���3y? ,y? 	yFو  �y�
  :�(}ن

- ��  .ا�-	ف �1 ا=.���ع وا���J.�ت ا��+��
  .ا�+�bر ا���3-	ف -
  . ا=.���عأ'��لا����N'�ت ا��� ����b-� .	ول  -
- M��ا� I�����.  
-  e���3 و?�ز�.��  .ا��-�ما���?��4ت ا�

(�ون &2��sت�	 S�2  :/. ا	��

�!(  ا	2_�ع ا	0�2"0. /. ا1&�0  ا	(�&   &�&2��sت�	 �	�   ا	�2Gات ا	
��v& qه�ه|�   /. &��ل &$�/�      	(�ونا`& ./  �#r"	ا ���  �v#�	%�  ا��	، و&$�/�  ا ��	(�	`*رات ا�	ا  �$�&)  *|#!2.34 

.Q���	ا }��#  ) &� ا	

��!�ت /(�	  /. ��Qق v0< ا	(*ا	  ا	�#��8  ا	"r#�  	*%9< 	���!9  ا	��%�  ا��RابQ�8  وا�gت و�Q��Q  � �� ا	Nا&$�9! >9
�  �v#�	ا �#r"	2.35!#* . (�� ا.Q���	ا }��#  ) &� ا	

�E ا	Nا&9< !���%  ا	(�ون ا	*و	. 	2"%  وا	#9"ض !�	*ا!�� ا	�ا&�  إ	M#& E و&$�/�  i%�9H ا	����9%� وا�H��ر ا	kآ�* -� 
�%��^�  )�Q. &� ا	#��{ ا	���!) . *#!2.36	��� ��Q�� ا	#��ء وا�Gr1ل، وd��ن ا	���%  آ�&�  وا	����*ة 	

إ���F ?��ون ��1 ���& وزراء ا��	ل ا���ب و���& أ����� ا������� ا��Jص �}�1 ا���ا 1 وا��	ا�� و?�Q�3 ا���N M	 ا������ 
�� ا��J	رات ا������� )CES(ا�����v '�4 ا�� ��� �)�� Q�  ).CSPMD(، و���& أ����� ا������� ا����



  6

-  �����FR1 ا���vا.���'�ت �(��آ� ��1 ا��� 	
'  �+����� ��d1 �� ا����=ت ا������vون ��1 ا�����ا�� Y�Y�?و Q�3���� 1�
 e��� ة	ة و�2?�� ا)�, ا���+	أ'��ل ���� ا)�, ا���+ Hه�� ^�اRره�ب وا������ ا�����v '�4 ا�� ���  وا=?��ر ���4(� '

 ��Cا�� ا����	�رات وا������ �@(ا������ وا�	J���� ���ة ا��	ا)�, ا���+ T������� ( لa/ �Aوا��3د �����وا.���'�ت ا������1 ا�
  .دورات ا������ ا����� ���, ا���+	ة 

 -   1�N ره�بR+� ا����� ���ب ا�����4اء ا�Jا� Q��� ا.���'�ت �� TFا�� �@d� رآ��)�� د'�ة ا?+�د دول أ����� ا������� �
 �����FRو��� وا	ت ا���vا���)Q��@�� �����vم ا�	ا/� �
  ).و�

 و�EFع ا)�3F – 1, ]2ون ����+� اRره�ب -���& وزراء ا�	ا/��� ا���ب ( إ���F ?��ون ��1 .���� ا�	ول ا������   -
���� وا�	و��، و�� ���ل ) CEED(، و��آY درا�Aت ا�	��ع ا=��Aا?��� )ا�
��� ا����� FRل ا)�1 ا��� �� �z�/

  .ا�
���b ا��ARا?���� ذات ا=ه���م ا��(��ك
  

(�ون /. ا	����ت ا	�	� ��sت &� g_�ع اb�Rم /. ا1&�0  ا	(�& &2�	 :  
 :ا	���M ا	�*0.

  )7.13( /. &��ل ا	���M ا	�*0. وا	�#v��ت ��� ا	�$"&�  /. دول ا��Q1 ا	(�ون    
,�v�?ا Q�
)ه	اف ا�������  ور]� '��S Mل دور ا�����vت |�� ا�+����� �� ا�	ول ا������ ودول أ����� ا������� �� ?+

 	�� �� M�' �E/ ل�S ���2015@�� وا��ؤ��.   
  اb�Rم 

��Q�4E �-	ف ?���w وMC�A اa'Rم إ'	اد -� ����F M�' KE/ت و���-�� l�	+ا)����� ا� ����ون ا���ا�� Y�Y�?و ����? �� 
  .ا������ 

- ���E?ا� e��)?م وا��(� وa'R�3ت ا����1�4 �� ���ل اA2� 1�� ون��ا��  Y�Y�? ^���1 �� وMC�A اa'Rم �1 ا����1�4 '���
  .ا���اa/ 1� Mzل ?�4دل ا���Yرات وا��(�رآ� �� ا����رض و?
	�, ا��a�-3ت ��d+@��1 ا�����	�1 �	ى ا����1�4 

�	ول ا������ �� أ����� ا�������، -� ���a'Rا T?ا���� M��@? T?ووا����	ول أ����� ا������� �� ا�	� ���a'Rا  �����ل ا�
 ��a'Rون ا��ا�� K�)�?و ���a'Rت ا��EUا�� �������.  

����ت وا��QC�V ��1 ا����1�4 ?���, -���  . ا���4د=ت ا����Rو��� �
- Y�Y�? 1�4�ون ��1 ا�����ا�� x.�4ر�� )و/Rت ا��EUا�� .  

	 دورات ?	ر���4 ��	ر�T ا��-���1 وا������1 �� ���ل اa'Rم-' .  
- ���FإA1 ا����1�4  أ�� Kا��وا� Q�V��� آ���)� ��S��A ���a'إ e���.  
 وآ\ا ا��1���P3 '1 وMC�A ا������� '
	 �	وة �� ���ل اa'Rم �(�رك ��-� ����P3 اa'Rم �� ا�	ول ا������ ودول أ����� -

  .اa'Rم ا����3�C �1 ا����1�4 
��� ا	�(�"&�ت وا	"8�z{ وا	  

���� اد',FRد ا�@�ع ا�-.  w�[و�� ��ر	ا� &����� �����)Arabica ( دة ا)ر]�@�ت���Aو��� �� ا	وا� �����FRا M��+ا�� ��
�^ ا�-��� ا������ ' �ً��@S ر������A=ول ا	ى ا�	و'� �Yوا���-��� وا��� ����  .ا������ ا��3

lS�U��� QC�V1 و� �-�	� ����� 	F �� Q�V�?و e��� ا=ه���م ^���  دول أ����� ا������� 'dذات ا� QC�Vب وا����1 ا����
 .���	ول ا������

Kر� Mل إ�(�ء د��a/ 1� ا?-� �� دول أ����� ا���������v� e� �����ول ا�	ت �� ا����� دور ا)ر]�w و��اآY ا���Q�V وا���

	 ا?@���Fت ���-� ���4دل و��3 ا��QC�V ا��� ?-, و?fJ ?�ر��' M�-3? ^�' M��ا� x�{[ 1� ، @� �(��ك���رة دول ?�bSو 

 و����4 ���و BIBLIASPAرTS و�	 ا��4از�h\-� M ا���4درة وا��Fح أن �4	أ ا���M �� ه\ا ا��(�ط �a/ 1ل ر�K  .�1ا����4
 .ا�� ��� ����vا?-� ا������

��4 �(�اآ� دول ا)�4A، ��إ:  ا	�Nا�8 ��9"ر% و/*&2�ح &� dا)رض ا� M(�� l�S دي�d�F=ون ا����� �z�/ ء أه���a e
1����FRة ��1 ا�S رة��? �
E�� ���Fل إ�^ إ�z����ب �E�4دل ا����ري ا����� �4Aا[���ت ا���� ���E? ^�' Yا���آ� .  

���� أن �4	أ :ا	���%�&��$   و/*&2�ح &� ' ��S�� ^إ� Mzر وو�E? 1����FRون ��1 دول ا��ا ا�� ��A�? ��@إ�^ آ� �-�� �v��
����1، و�� ه\ا ا�d	د  �T '	د �1 دول ا)�4A ��ا��?-ا���Faت ���(�ء ]�اآ� إ��Aا?���FRح,� ��1 ا��
  . ���d|� �-\ا ا��

�� �	�e أه	اف : آ"	"&��� و/*&2�ح &� �Aآ� M4
�3��� M�' �E/ �� �v�4 ت�زا�وا�ا��A(ون ا��دة �� إ �ر ?	+�.  
 

  )1&�/{ (  &�ا�(  �*ول ا������ت ا	���آ  -ا	�#* ا	;�0.
  

  )S�� S�)GH  ) . }/�&2 ا	���ن ا	G#�  ا	�(#�  !�	(�ون ا	L -.��_2 ا	�#* ا	;�	
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 �'����� �����Aa� ح��
�� Mا��4از� j�	
?��4 ا����& ا��
��ح ا��
	م �M4F 1 ا)���� ا����� ��@��M�' M ا����ن ا�@��� و?
Jون ا����ن ا�@��� �� ���=ت ا������@� ا=?�dل �	ول ا)�4A �� ا����� ��3	M�' ,' ا��) Q���2 (  

  
  
  

M!ا�	#* ا�	ا : O*2� M&N�	#"!�  وا�	(�!�  ودول أ&�%$� ا	*ول ا	`�ر��  /. ا	"زراء ا	�2دم 	ع ا��&#��g  �*ول أ���ل ا��
19-20/5/2014&"�* �*%* &2�ح &� دول أ&�%$� ا	�#"!�  (  15/4/2014-14/. ا	���%� /. (  

 j�	F����(ول أ'��ل ا=.���ع ا	�3دة ��� ����ا� ) Q���3( ، M�z�@ل ا���S ت������ �Fور eا�4+��1 ���ز� 	م و��F
 و?, إ�aغ ا����& �}ن ا���ر�� ا�4	�M ا��
��ح �1 دول أ����� ا������� ��
	 ا=.���ع �� ]-� )Q���4 ( ا���.a� ���3.���ع 

�^ أه��� أن ���ن 	���، آ�� أآ	 و� ��, دراM4F 1� x�A وزارة /�ر.�� ا�������2014 ' ���ا�\ي " إ'aن ا������" ا���
����A، أ�	 �d�A	ر '1 ا.���ع وزراء ا��Jر.�� أآ�� إ� IC��� Q�
+? 1��� ^�S ا����=ت ذات ا)و���� ^���زًا و?�آ�Yًا '

�4A(د �1 دول ا	ح '��
  .ه\ا ا��
  

 }��#  : ا	���Q. ا	
A��3ا� e�Nا���ا &��� ا��
	�� إ�^ ا=.���ع �� ا��\آ�ة ا=��A]�د��، l�S �	أ ا��
�ش �Sل ا���اe�N ا�A��ض ا���

�ا?-� ��\ � l�	+? ,? وا��� �@��Jن ����"ا��a'إ " aو�Y�� j��F د	d1، و�� ه\ا ا�����FRا �� ��A��3ات ا�	ا����3 &��� ���

�^ ا�@
�ة ا��z�J ��3ر��، و�� �-��� ا��
�ش ?, ' �-v@+? ء�'	�A�� �A��3ء ا�Yس ا���Aأ e�Nا���ا h\أن ?��ن ه ^�ا=?@�ق '
  .ا��z e�Y	ورh '1 ا=.���ع ا�
�دم ��زراء /�ر.�� دول ا)�4A" إ'aن ا������"�(�وع �
  

  :ا	�fاع ا	(�!. ا�QRا�8�. و����  ا	�bم 

��b ا�@�����E3 وا��dاع ا�����  ، وا��z�J ���)2012إ'aن ���� (و) 2009إ'aن ا�	و�S ( ا��}آ�	 ��	دا '�^ �Fارات 1.2

 ، ���Cا�ARا^��^ أ�Aس �4	أ وا��}آ�	 ��	دا '' KAا�(�ق ا)و �� M��[و ,Cم '�دل وداaA ^ل إ��zا�+�.� إ�^ ا�� 
 ,Fا)�1 ر &��� ، /��F �zاري ��dة ذات ا�	, ا���+��� ����ا� ���ا)�1 وا��� &�ا)رض �
��M ا�a3م و�Fارات ��

242 ��3� 1967 ,Fوت 1973 ���3 338، ور��� ��F �� ت�Fا��� أ �����م ا�a3و��4درة ا� 	ر�	� ���2002( ، و��. (

�اروا�
�, ا������ ا�������b� ، �4Fن �A=ا Q�

�، وأه��� ا��Q�4E ا�����EJ� M /�ر � ?+Eدول ا��� e���� 1�(وا ,� وا�3

�& ا)�1 وا�����e ا�	و�� ��� ا�Q��E ا��� وN��-� ا����'�� ��+
�Q ا�a3م وا��(	�	 �� � �S�� ��'م ا������F أه��� ^�'
 �� ��� ���E3����3	 ��E? 1رات �� .-�ده� ، وا��}آ�	 ��	دا '�^ ا�+�.� إ�^ إ'��ل ا�+
�ق ا�� ��� ا��(�و'� ��(�T ا�@


��� ا����d وا���دة ? �� x
S gار ا���ذ��
� �

��b ا�1�P.a و�� M��[دل و�' MS ة وإ���د	, ا���+��� ����ا� ���1994 
��، و/��F �zار ���& ا)�1 رF, و��4درة ا�a3م ا������dة ذات ا�	ارات ا)�, ا���+�F Q�4E? ^� 1515، وآ\�g ا��}آ�	 '

 ��3�2003 ��
�^ أ�Aس S	ود '�م ��� ���F 1�bم دو�� ��1�E3 ا���3' �4 1967�. H��? ، �-� ��z�' ��F�)س ا�	
 ، وا�
 T�. ^ف �-� إ����و� ���X ود	S 1�N مaA �� M�Cا�Aدو�� إ e�. 

-���� ��را�N ا�@�����E3 ا��+��Cا�ARل اa�S=ورة إ�-�ء ا�N ^� إ�^ – ا�
�ة ا�
�a�S=�� ��Cل – ، ود'�ة إ�AاM�C  �2آ	 '
 ا���=ن ا��3ري ا��+�M و��  ، ��� ��-���1967��� / ا=�3+�ب ��را �e��. 1 ا)را�N ا������ ا��� ?, ا��YS �� �-�a�Sان

 ، ��4
^ �1 ا)را�N ا����4��� و?@��e��. g ا����3 ��ت ، ��� ��-� ?�g ا�
���C �� ا�
	س ا�(���F ا��+�? ^�وا��}آ�	 ��	دا '
�����
��� ا�a3م إدا���� ��E��Aaن |�� ا�(�'� و|�� ا��' Q��? وا��� ����Cا�ARن ا�E��A=ا �E)�أ e��. wFورة و�Nو 

 ، ��dو��� ذات ا�	ات ا�	ه��ارات وا���

���ن و?����F وا��� w��Jن ا���E��A=ا �� M�Cا�Aار إ���Aآ�� �+\ر �1 أن ا
�M ��ص ?+
�Q ا�a3م
وا��}آ�	 '�^ إدا���� ��-��	 ا�
	س و��E& ه���-� ا���aAR  ، ا�	و�� �
�ض MS ا�	و���1 و�

 ا���zل إ�^ أ��آ1 ا���4دة ا��
	�A ، وا��+�و=ت ا�����رة ��
�3, ا���3	 وا���3+�� ، و���Sن ا��3���1 وا��1��+�3 �1
�
�E� ��aE� �� �� ��F�)س ا�	
، وا)/\ �� ا)dF^، و�2آ	 '�^ أن .��e ا��	ا��� ا)�Sد�� ا��� ?�J\ه� إ�AاM�C �� ا�

}ن ا���اTF ا�
������ ���4ء ا��	ار ا�@�Mz  �(9/7/2004ا='��4ر ا��أي ا=�A(�ري ا�\ي أz	ر?x �+��� ا��	ل ا�	و��� ���ر�� 
 ������
�� ا)را�N ا�@�����E3 ا��+��� ، و��4��E آ��� ا) �اف ا������ ��=��Yام ����أي ا=�A(�ري ���� ����Y��=�� Qا��ت ا�

. 
2.2  ^���1 ا�1��A��3 ا�@�1����E3 ا��}آ�	 '
 وا���ب ا��+���N 1�Yورة اa Rق ا�@�ري و|�� ا���)وط ����e ا�A(ى وا����

����Cا�ARل اa�S=ن ا��A �� ة	, ا���+��� ����ا� ���ا��� �� ��A�+ا��3}�� ا� h\ه l+� ^ا��ا��� إ� �����ود', ا��-�د ا� ، 
�� ا������ ���vم ا)�, ا���+	ة ، dة ذات ا�Y-.(1 ��� و|��ه� �1 ا����E3�@�و�T��E إ�AاM�C ا���wF '1 ا='�
�ل ا���3@� �

-��w��. ��F�@?ا g�3�� ��� �� ذ��Rو�� ا	ن ا����
 ., ا) @�ل وا���3ء ، ا)�� ا�\ي �w��J ا)'�اف وا�
�ا��1 ا�	و��� وا�
�^ أ�Aس S	ود �� M4F '�م  3.2' 1�E3��g ا�	ول �� أ����� ا������� ا��� ا'���j �	و�� �? wF��� ����' �����ول ا�	1 ا����? 

و?
	�, ا�(�� �	ول أ����� ا������� ا��� j?�z د'�ة ا�	ول ا)/�ى أن ?+\و S\وه, ،  و'���z-� ا�
	س ا�(���F ، و1967
�1�E3 �� ا)�, ا���+	ة �	و�� ��ا�F k��d�29/11/2012 TFار ا������ ا����� ���, ا���+	ة ���ر�� � ����� e��� ) ��|
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�b'(و ��dا�� ���
? �� ���E3�
� واF��  ، وه� /�Eة �3�Aه, �� ?��3	 QS ا�(�T ا�@�
S مa3ا� M�. ل و��a
�A=ا
 KAا�(�ق ا)و ��. 

4.2  �U4�� و���1 ا���م ، و�\ا	وا)�1 ا� ,��M إS	ى ا��+	��ت ا����3�C �� .	ول أ'��ل ا�3�? ����E3� إ'�دة ا��\آ�� �}ن ا�
��b ا�@
 ، �-�� xإ]�اآ �U4�� آ�� ,v��� M�)� �-�S ^ا)�1 ����-�د ا��ا��� إ� &��2آ	 '�^ ا��Yا��� �	', ��3ر آ�� إ�aغ ��

�� وو�
� �� �ر ا����Y ا��+	د �-\h ا��@�و�Nت وه� ?3�� أ]-� ?4	أ �1 ?�ر�� �Cا�ARوا ���E3�ا��@�و�Nت ��1 ا����1�4 ا�@
 �-FaE�29/7/2013ا، ��F�)س ا�	
�� و'���z-� ا�
���zل إ�^ ا�a3م ا���(�د وإ�-�ء ا=a�Sل وإ���F دو�� ��1�E3 ا���3�  

�^ ��3ر ا��@�و�Nت' ����Cا�ARآ�ت ا�-��a� ��4� .و�+\ر ��J� 1 � ا=�����Aت ا�3
5.2 k��d� j?�z ول �� أ����� ا������� ا���	ا� g�
�4ل ��1�E3 آ	و�� '�b �� ا������3 ، و?�.�x ا�(�� إ�^ ?� T�Sا��� 

�
�ار ا����& ا���@�\ي �� xوا����� ، ���(}ن ا'���د ا����d, ) 187(�����3 �� دور?k�� x دو�� ��1�E3 ا�����b ا����
 ، ��� �2آ	 ا�	ور ا�+��ي 27/5/2011ا)رد�� �����, و�zن ��+	ر ��ب ا���Uر�� ا�\ي ا'��	h ��آY ا���اث ا������ �� 

1�\/X ، �� �� ا�+�43ن ا�\ي ?��x4 ا��������S �� ��3 ا���اث ا������ ، وا�	'�ة إ�^ ?}��	 ��4درا?-� �� ا�
	س ا�(���F ا��+�

��� وا��و�S ا�\ي ?+x� ^v ا��	��� �	ى أ?�4ع ا�	����ت ا����S	�� ، ود', ا��-�د ا������ ا����'�� �(}ن �ا��eN اR��3�� وا�

������3 �� ا�
	س ا�(���F ا��+��� ، وا���T�S ��دراج � ,Cدا T��� (إ�(�ء 	آ���3 ا��-– k�3و=دة ا�� 	-� – j�� I+�3ر ا�� 
,+� (F 1�N �����ا���اث ا� ��C�. 

�Q ��دراج  6.2��� ���� �
�� ا��}آ�	 '�^ ا���.��� ا�
������ ا��� ا'��	ت '��-� zR	ار �Fارا?-� ا���3zد'�ة ا������3 إ�^ ��ا
�T ا�\ي ?
	�x� j ا������ ا)رد��� ا�-�]��� �1981	��� ا�
	س ا�
	��� وأ�Aاره� �� ��C�F ا���اث ا������ '�م Eا� ^� ���ء '


�ار ا����& ا���@�\ي ������v �� دورة أ���ل�� �
 ، وا�
�ار ا�\ي z	ر '�م �4��4A1981 / �}��	 '��� وإM��[ ��aA و�

	س 1982�� �����
��v� ، �EJا إ�^ أن ا��eN ا�� �N��ا�� �����ا���اث ا� eFا�� ��C�F �� س	
 ، ا�\ي ?, ���.x4 إدراج ا�

 ، ��C�F زال �� ���g ا������ ا)رد��� ( ��=?@�ق ا�-�م ا���eF ��1 ا���g '4	 ا� ا����� ا�1 ا�+1�3 وا���T�Sآ}رض �+��
 ، �-	ف ا�	��ع '1 ا���3	 ا)dF^ ا���4رك ���31/3/2013ر�� ) ر�C& دو�� ��1�E3(وا���C& �+��د '�4س ) ا�-�]���

  .وا��
	�Aت ا���aAR وا���3+�� وM�� ������F �-����S ا�M43 ا������

��� ا�� 9.2��^ أ���z و��aA ا���اث ا�' �V2? gف ذ�a/ ا�@�اد�� أو j�اء آ��A ا���	ذ أي ?�J?ا �U4�� = x�أ ^�}آ�	 ��	دا '

 ���4Eوا� ���
�وا���ر��J وا�	��� ��	��� ا�
	س وا)��آ1 ا���3+�� وا���aAR ا��اF�� ��-� و�
� =?@�����S ��F ا���اث ا�

���� �� ا��dاع ا��3�k  وا)��Sم 1972ا������ ���م �
��� �� ا?@���F =ه�ي �+���� ا�������ت ا���� �+���� ا���اث ا�dذات ا�


	س ا�(���F وا)را�N ا�@�����E3 ا��+��� �1954��م ��� ��dارات ذات ا��
 ، و�� ه\ا ا�d	د ، ا���T�S وا�	'�ة ���@�\ ا�
  .x185 ا��� ا'��	ت �M4F 1 ا����& ا���@�\ي �������3 �� دور?

8.2 ,Fا)�1 ر &�?�@�\ا آ��a ، وإ'�دة ا��}آ�	 '�^ �� ورد �� ا���4ن ) )1860ور( ,F 1850( ا�	'�ة ���@�\ �Fاري ��
�& ا)�1 ا��2رخ �� ��� �A�C�4ون 1/6/2010ا����و� ، ���Cا�ARر ا�d+ة ا���.�� '1 ا�Y| �� �.�+ن ا�+��� ا�{)� ، 
 إ�^ ر�e ا�+�dر وا���3ح �+�آ� – ا�3��E ا�
�a�S=�� ��Cل –�� ، ود'�ة إ�AاM�C ه\h ا�+��� ��+@� و= ���1 أن ?�3

 eدة ا���4ء و?���� و?�ز��'R ز��aاء و��اد ا���4ء ا�\U��4 وا�Eا� ����ل ا���dوإ� ،,v���3 و���� �+� ^�ا)]�Jص '
 �F�'ت ا����ر�� دون إ�
 .ا������ اR��3��� وا��	�

 �&  s�
�ارات ا�:ا	���$  ا	��X!� /�2ة �*%*ة &2��� ,�
� '��v�� 1 ا����ون - أ/\ ا������ ا��� ا?J\?-� ���� ا�
	س ا���4
 ���� Hاآ�� ���	ب �� ا.���'-� ا)/�� ���Uا�� g� �(}ن 18/1/2014- 17ا��a. �A�C�� ��aAR ا���g �+�	 ا��3دس �

 1��A	
  ����S ا�
	س ود', ��zد ا��

�&  s�� دو	 /�2ة &2/ ��_�   
��� ا�����3ة�Cا�ARآ�ت ا�-��a� ة	دا�� �(Rل (اa�S=�� ��C�
 ا��	���، وا='�	اءات �+�و=ت ?-��	آM  ا�
	س و��) ا�3��E ا�

 M4F 1� ���d��ا� ���Eت ا��-�د�� ا�����v1 ا�������Cا�Aم �1 وزراء إ	

��ح ا����� �bدا�� أ�Rو ا ،^dF(ا 	ا���3 	N
� j3�����^ ا���3	 ا)Y�� ^dFع ا��=�� ا)رد��� '��Exة و ا���3دة ا������ ���e�A ا��3'  

  : Q"ر12�% 2.
اRدا�� ا�(	�	ة =���Aار أ'��ل ا���w وا�
�M وا���اC, ا�4(�� ا��� ?�?�Q+� T ا�(�T ا��3ري، وا��wF���� �4��E ا�@�ري 

ور�� آ��� أ]��ل ا��	/M ا��Jر.� .  آ�ن �d	ره�وا�(��M ����� أ'��ل ا���w وا�
�N M	 ا��	���1 �1 أي .-� آ��j وأ�ً�
eا�(}ن ا��3ري، ود'�ة ا����� �� �� aً� '�4 وذ�g و?��وز /��aت أ'xC�b ��23و���?x ا)�aENa� 1ع ���& ا�	و�� ُ��ّ


�ق اR��3ن و.�اS ,C	 ��eN وا�aز�� ��R.�اءات ا��اد'� ا�
��مS ا���ا ��1 ا��3ر� =��-�آ�ت 	N دة��R1ا� . 
�����، واR]�دة ��-�د .���� ا�	ول ا������ �+M ا)ز�� FRا �-��aAو �-?	Sر�� وو�A لa
�Aام ���3دة واY��=ا ^�ا��}آ�	 '
��، وا���T�S �4	ء ��3ر dا)�1 ذات ا� &��^ ?Q�4E آ�F Mارات ا������ ا����� ���, ا���+	ة و��' l+ا��3ر��، وا�

" w��.2 "إ �b@�ُ ا�ُ�@��ض أن ����^ M��[ MS ��ز�� ا��3ر�� �����ا�Q ��1 ا) �اف ا��3ر�� ا���Aدًا إ�^ �� ?, ا=?@�ق '
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 ��?2� ��" w��.1 " 1� ا��3ري T�)����ت ا��(�و'� �Eا�� Q�
و?(������S M ا��
���� آ���� ا���Sadت ?
�د ا�a4د ��+
��A��3د�� ا�	�ا �� وا�+��� وا���ا�� وا���
 .ا.M إر�Aء ا�	��

�Q إزاء ?	ه�ر ا��eN اR��3��، و/�Y� �zوح �1��a ا��3ر��1 دا/�A Mر��، �����NR إ�^ ���ء ��Pت Rا
'�اب '1 ا�
���3ح ا�@�ري �	/�ل ا���3'	ات اR��3��� ����� ا���� Q . ا[=ف إ�^ ا�	ول ا����ورة� �Aا�+�.� ا��� ^�وا��}آ�	 ��	دًا '

�3�� ��(�T ا��3ري �� ا�	ا/M وا��Jرج و?
	�, ا�	', ا����M وا��	ن ا��3ر�� ا�������، و'�^ أه����Rو�� ا	', ا�	ز��دة ا� 
�3�� ����ز1�S ا��3ر��1�Rا eNا�� w�@J? ^�  . �	ول ا���ار ���3'	?-� '

 K%"$	ا  	دو �&  s�  :/�2ة &2
 �� ����3�Rع ا�N', ا)و	2?�� ا����+�1 ا)ول �� �-���b�A= j���� د دو���-. ��	
، �A 2013ر�� �� �-��� ]-� ����� ?

 ����� �-[ wd��� �������4 ��|�4 ����� أ��1 '�م ا)�, ا���+	ة ا��3	 ��ن آ� 2014وآ\�g ا���b�A ا��2?�� ا�? gوذ� ،
�jU ?�-	ات ا�	ول �� ا��2?�� � l�S ،ا��3ري T�)-� ا��� ����و�� ا��� ��A{ع ا���Nًا ��و�v� ،رب   ��ا)ول��ن�
�1.6 

����� �����3�� �� �2.2
�رب  �ر دو=ر أ�����، و��jU ا���-	ات �� ا��2?�� ا��Rا eN', ا��	ر دو=ر أ�����، ����� 
 1� ��  . دو�� و'	د �1 ا�����vت ا�+����� و|�� ا�+�����) �A)70ر�� ��(�رآ� أآ

 ) ,��Aل�Aة إر�
� ����Nا)�1 إ &� ا���3'	ات إ��dل �(}ن ا)/��ة �Sل ا����Nع ا��3ري �� �Nء �Fارات ��
����3�Rر�� ا�A �� ( 

14.2 zb;	رات ا�&Rر اN� :   
���  MyS  إ�^ ا������ ا���+	ة ����Mz ا��Rرات دو�� ��4درة '�^ ا=����� ا��د إ�^ ا���aAR إ��ان .�-�ر�� د'�ةyA  ��by
� 
�e  ���ا�Q ��� ا���4]�ة وا��@�و�Nت �ارا�+ '�4 وذ�A��(، g^ وأ�� و �T ا��Udى ا���4ى  �T(ا��aث  ا��Rرا?�� ا��Yر
   ) ?, ?��4 ا�@
�ة ( .ا�	و�� ا�
���ن و��4دئ ا���+	ة ا)�, ����ق

  :ا	�"دان ��9"ر%   15.2
ُ��	د د', ا��
	م ا��+�ز �� ���ء ا�a3م وإ'�دة اR'��ر وا������ �� ا��3دان، و��Sa ��ر?��ح ا��+�Fa' �� 13ت ا��3دان 

 .��ب �� ُ���1 ا�	ور ا�����R ا�\ي ���x4 ا��3دان ��أب ا�d	ع وا��Sاء ا��dاع ا�	��ي ا�\ي ?(-	h دو��و.��ب ا��3دان، آ
�Nا��3دان ��\ د��4�3 ا���.  


�م �-� ����S ا��3دان ? j�
� ا�	وA �S������A= �ًل /�Eات ?+
�Q ا�a3م ���@�\ آ�� ���EJ��� TSات وا��-�د ا��� ��Vو 
�^ �Nورة و���1 �(. �� دار��ر' T�ه\ا ا��� �� 	م �-� ا�+���� ا��3دا���، و�2آ�
�M /�ص .-�د إ'��ر دار��ر ا��� ?

 �� 	

	�, ا�	', ا�aزم �+���� ا��3دان �� ه\h ا��-�د و���]	ة ا����+�1 ا����ء ���-	ا?-, �� �2?�� إ'��ر دار��ر ا�\ي '?
 M2013أ���FRد إ'�دة إ'��ر ا�-. ,'	� �EF ،�Sو	ا� ��  �Sو	ا� �
�Vو ^�' eF�? ,� ا��� �+���,، آ�� �+l ا�+�آ�ت ا��3

  .�}ن ُ?�3ع �@�M ذ�g و?�b, إ�^ .-�د إaSل ا�a3م �� دار��ر
و�� ��d? j	رh ا������ ا����� ���, ا���+	ة �(��F 1� ,v��� Mارات ?��� ?Q�4E " إ'aن ����"ُ�(���1 إ�^ �� .�ء �� 


���ن ا�	و�� و�+
�ق ا�(��ب �� ا������ وا�+�dل '�^ ا�J	��ت ا��
���ت ا=�d�Fد�� ا)�Sد�� �� kN1 ا��-�ك وا� x���? ���
 ،,���Q ��	دًا '1 ا='�ابا��bور��، /��EF �� �z'� ا�d+� وا���

���ت ا=�d�Fد�� ?��h ا����Q ا���� �4� ا)�V ا�3

�^ ا��3دان وا��� ?��Q .-�د ?+
�Q ا�a3م و?�' �Nد�� ا��@�و�S(ا������ ا �� ��A�A(ق ا���ا 1 ا��3دا�� ا�
S g-�
  . إ�^ ر�e ه\h ا��
���ت ��رًاوا�	'�ةو?+
�Q ا��
	م ا=�d�Fدي، 

�� �� ��	 ا�@�dل S�� �� ��.ر�Jإ'@�ء د��ن ا��3دان ا� ^�' M����� �-?ا	-�ا����ء �� ^�ُ���]	 ا) �اف ا�	و��� ا������ '
�^ إدراج ا��3دان �� ��4درة ا�	ول .��ب ا��3دان د'�ً� ������� ا=�d�Fد' l+� م، آ��a3ا�� ا�	�A= �ً��A1، و�	��� �� ا�4

�� ���	��ن 
���3دان '�^ |�ار ا�	ول ا)/�ى ا��Jر.� �1 ا��dا'�ت HIPCsا)�
� ا��� ��C���Rات ا	ف ا���3'��P�Aوا 
���  .ا�	ا/

  :ا	�����9"ر%   19.2

x�a ور�� أي ?	/M �� ]2و�x ا�	ا/���، وا��}آ�	 ا��}آ�	 '�^ ا=��Yام ا����M ���+@�ظ '�Aوا x?د��A ام��Sة ا���1 وا	Sو ^�

 Q�

�ار �� آ��� ر��'x، و?���A ا������ ا�	��
�ا ��، و?	'�, و?+�A=ا)�1 وا Q�
+�� 1����^ أه��� ا�	', ا�	و�� �' �ًbأ�
ا�aزم  ا�	', ?
	�, �� ا�(��M �� ا���1، وا��}آ�	 '�^ �Nورةوا���T�S ��/���م أ'��ل �2?�� ا�+�ار ا�� . ا��	ا�� ا=.���'��

����+��� �� و��3�	?-� ا������ �Sإ���ز ا��� ����
ا���ادر  ا�aز�� ��	ر�T ا�@��� ا��4Jات و?���� اR'��ر و'���� إ'�دة ا=��
�w ا������ ���J� ا����=ت.  

 :ا	f"&�ل��9"ر%   20.2

	م ا��+�ز �����Aار ���� TS�� ل����Aا M.ل �1 ا���dو�� �� ا�	�3ت ا�A2� ,'و�� إ�^ د	ا� e'� ا�����	ل، و����dا� ��

��-� .��'� ا�(�4ب، و?-��P ا��vوف ا���ا?�� R.�اء ' �E�3? ا��� Q ا���� ^�' ������dو�� ا�	ا� �E�A K3� إ'�دة ����'
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 �� �-��v�? ر�
�^ ا���4ت '�^  ��Q ا����d+� وا=���Aار �� و�+l ا��-�ت ا�@�'�� ا�������d. 2016ا=�����Jت ا��' 
e����� ����[ ����' Y�Y�?.  

إدا�� '����ت ا�
�M�)� ��z '�م وا�
����4F ��z ا�(�ا � ا�������d و/��I '	ن، و?�Y�Y ا����ون ا����� �e دول أ�����  
�+�. ا������� ��+�ر�� ا��vه�ة و�+�آ�� ��?��4-�� ����Eة ا��	ا���3' ,�	
را?-� ���ا.-� 	��� ا��� ������d�F Y�Y، و ?

  . ا��vه�ة

  

   �Nر ا	��	�G#�س21.2

�ة @�� �
�	ول ا������ ودول أ����� ا�������(  �1 إ'aن ���� 2.21و�� �����د'�ة .�-�ر��  )  �� ���و2/10/2012 �� ا�
�� ا�

P�Aا ا�(����� إ�^ ا	وأ���� ^�v�ا� ����E��4� ة	ا���+ �����ف ا��@�و�Nت ���U ا=ه�	اء، �� أ�Aع وjF ���1 ا)ر.���1 وا���
 x@z�� xا���3دة ا��(�ر إ�� ^���Yاع '� �C�-� ���A MS ^ر ���@���س"إ�Y. ��{3� "��dة ذات ا�	ارات ا)�, ا���+�
� �
. و�

��Fد وأa� �4��? Hو��	��A وث�Aوث .�ر.�� و�A رY.ر ���@���س، وY. أن ا=د'�ء �}ن ^��, ���1 أن ��Q4E وإ'�دة ا��}آ�	 '

� ���M ا=?+�د ا)ورو��، و�Fارات ا=?+�د ا)ورو�� �(}ن را��E �� وراء ا�4+�ر، = ���-� ا��Yء ا��ا�e �1 ا����ه	ة ا����'


� أن ه��ك �Yا'� �Sل ا���3دة '�^ ه\h ا��Yر�
S e� Q@�� . ����4Eف ا���ارد ا��)��A= د���S(ا �E)�(أن ا �bار أ��FRوا
���	دة وا��� ��, ا�
��م �-� ����S �� ا���ف ا�
�ري ا)ر.����� �Sل .Yر ���@���س ?��bرب وأ��Sم �Fار ا������ |�� ا�

ود'�ة ����S ا������ ا���+	ة ��E��4��� ا���v^ وأ����	ا ا�(����� إ�^ ا��SRم '1 ا�
��م �}ي . 49/31ا����� ���, ا���+	ة 
   .ع '�^ ا���3دة ����ف �-� ا)�, ا���+	ة���ورات '����3 '�^ أراض ه� �+Y� Mا

bis.228 S&��	*&�ر ا	ا  ��Qع أN#!  p�`	درات ا���	د�< ا  : 
      ��?2� 	
lyS ا����3y وا���1�y�v    .  و�
�y �� �ًyر ا��y��Y ا���y	ل    2013 ا��a/ M.2ل '�م 2012   اR'�اب '1 ا)wA ��	م '


y	 ا��ay/ ��?2yل          �� 	y'�� 	y�	+�� ,ه	y-. رى�dyF ل\y� ^���@���byت وا���.���yت ا��yاردة ��y و�y'2014       QC�yVم  '� �ًy
، وو�
�+� ا���و�� و?+	�	ًا �Fار ا�y(�ق ا)و� KyA��yم     Aم ا��(�ر ا)	ة '	ه��2�1995?��ات �      KyA(�ق ا)وyن ا�{)y� My��ا� �yE/و ،

  .�2010��م 

�2/ �&  s�"�0 ا	��9"ر% ا	ة �*%*ة &2 �:   
��EJات ا�� xS��?1 ���� ار' &��� EF��-� ?��& �� ��3ر ا=��
�ل ا�	��
�ا � و�(�	 ��� ?+
Q �� ه\ا ���ب ا���

 =ً�zو ����
�� ا=��Sاط ��}��1 ا����F���? ����S M��)?و 	�	ر ا����A	ا�� �� �1 ا'���د ا� Qص ��وح �1 ا���ا��dJا�
 .إ�^ ?��v, ا=�����Jت ا����A�C وا��(����� M4F �-��� ا���3 ا���ر��

�  : 	���ــ� ��9"ر%  s  &�/�2ة �*%*ة &2
����e ��ر?��ح ���� ا��-�د ا��4\و�� �� دو�� ��R ��4���ح ا���3ر ا�	��
�ا � =�����Jت ���� ا���d� 1��3|� ا�	��Aر ا��
�ر 

 ���ء ��3A2ت ا���H وا�(� � وا����Aلإ.�اC-� �� ا��(��1 �1 ��4ا�� ا���ري وا���.���J��a� xت ا����A�C وا�����4��� 
��4ت ���ء ه��آM ا�	و�� '�^ أA& د��
�ا ��واE��� ء����
�bء ��.  

�$  ا	���%��& �&  s�   /�2ة �*%*ة &2
 hا��زراء و.-�د &��� &�C�� ا)ول TCوا��� 	-�و�� ا� �@�����ن ��S 1	 Xل /A ���(ا ���ا���T�S �	'�ة TS�z ا���3 ا��

���I ا�b+� �SazRة TS�z ا����a ا����S g	 �X ^3�' 1ل /��@� ا�����3ة ����P�Aف �Sار ا���ا�Q ا�� �� �� إ �ر ا��4
��� ا�4+��1 ا�\ي أ[ h�F�T ا�R�� 1��+4.��ع �� g��)98.4.(%  

�$  ا	���%��& �&  s�   /�2ة �*%*ة &2

aل ا�	ول ووS	ة أرا�N-� و'	م ا��	/M �� ]2و�-� ا�	ا/��� و�� ا����ز'�ت ����Eق ا�3����ا�Aدة وا��A ام��S(  

 
� ا	�$� �   ا	(�&  	��&(  ا	*ول ا	(�!�  ��E �9"ده� 	#�v< ا����ع	g 0�&n*م ا	��

  
  
   )2015 /��ا%� 26&�2 ا1&�0  ا	(�&  ، ( 
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 }/�&1   
  

  جدول االجتماعات المشتركة  القادمة بين الدول العربية 
  ودول أمريكا الجنوبية 

----  
  

  م

  

  االجتماع

  

  التاريخ

  

  لمستضيفةالدولة ا

1 .     
  القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

  السعودية  2015

 15/4/2014- 14  االجتماع القادم لوزراء الخارجية في الدول العربية و دول أمريكا الجنوبية    .2

  :مقترح البرازيل 
 19 -20/5/2014  

  البحرين

  اإلكوادور  2014  مريكا الجنوبية االجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أ   .3

االجتماع الثالث لوزراء الشؤون االجتماعية في الدول العربية ودول    .4
  أمريكا الجنوبية 

  لبنان  2014

  السعودية  30/4/2014-  28  االجتماع الثالث لوزراء الثقافة في الدول العربية و دول أمريكا الجنوبية    .5

لمالية في الدول العربية ودول أمريكا االجتماع الثالث لوزراء االقتصاد وا   .6
  الجنوبية 

  بوليفيا  2015

  األردن  2014  االجتماع األول لوزراء السياحة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية    .7

  بيرو  3/4/2014- 2من   االجتماع األول لوزراء الصحة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية    .8

  بيرو  9/4/2014- 7  لنسائية المنتدى األول للقيادات ا   .9

  العراق  2014  اجتماع لمديري المعاهد الدبلوماسية في دول األسبا   .10

  " تقنيات اإلنتاج النظيف واآلليات النظيفة للتنمية" حول ندوة   .11
  

الربع االخير من 
2014 

  مصر 

األسبوع األول من   المياه تحلية  ندوة   .12
  2014ديسمبر 

  السعودية 

   العامةاألمانة  2014مايو   خبراء في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االجتماع المشترك لل   .13

  اإلسكندريةمكتبة   2014  ورشة عمل لمديرو المكتبات والقائمين عليها بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية   .14
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 التعاون الصناعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية مؤتمر   .15
   (AIDMO)نمية الصناعية والتعدين باستضافة المنظمة العربية للت

   العامةاألمانة  2014

النصف الثانى من    للجنة التعاون الزراعياألولاالجتماع    .16
2014  

  الخرطوم/ السودان

  الكويت  2016   الجنوبية اأمريك العربية ودول الدولراء التعليم في زاالجتماع الثالث لو   .17

  
  

  2مرفق 

  تركةمقترح لتفعيل اللجان القطاعية المش

  :عرض الموضوع
تضمن إعالن الدوحة الصادر عن القمة الثانية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الدوحة 

 :مايلي) 119(في فقرته ) 2009آذار /مارس(

  :آليات المتابعة:  تاسعا " 
 :هيكل القمة العربية األمريكية الجنوبية -1

وذلك . لدول العربية ودول أمريكا الجنوبية من أجل جعله أكثر ديناميهاقتراح إنشاء هيكل تنظيمي لقمة ا
  :على النحو التالي

  .القمة المكونة من رؤساء الدول والحكومات وتجتمع كل ثالث سنوات) المستوى األعلى(  )أ  

  .مجلس وزراء الخارجية، ويجتمع كل سنتين) المستوى الثاني(  )ب 

ر المسئولين في وزارات الخارجية، ويشكل من المنسقين الوطنيين للدول مجلس كبا) المستوى الثالث(  )ج 
  .ويجتمع كل ستة أشهر) نقاط االتصال الوطنية(

نقاط االتصال (اللجان القطاعية المكونة من الخبراء في كل المجاالت ) 1- المستوى الرابع (  )د 
  .وتجتمع على األقل مرتين في السنة) القطاعية

مجموعة التنسيق التنفيذي وتتكون من، رئاسة القمة العربية واألمانة العامة ) 2- رابع المستوى ال(  )هـ
لجامعة الدول العربية كممثلين عن الدول العربية، ورئاسة اتحاد دول أمريكا الجنوبية والبرازيل 

)  الجنوبيةستنضم البرازيل مؤقتا إلى هذه اللجنة إلى أن تتم هيكلة األمانة العامة إلتحاد دول أمريكا(
  ."كممثلين عن دول أمريكا الجنوبية، وتجتمع هذه المجموعة مرتين في السنة

نقاط (اللجان القطاعية المكونة من الخبراء في كل المجاالت ) 1- المستوى الرابع (الخاصة ) وبالنسبة للفقرة د - 
س كبار المسؤولين في وتجتمع على األقل مرتين في السنة ، ومن خالل اجتماعات مجل) االتصال القطاعية

وزارات خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وكذلك االجتماعات الوزارية القطاعية المشتركة تقرر 
 ، لجنة يلجنة التعاون البيئ، لجنة التعاون الثقافي والتعليمي، لجنة التعاون االجتماعي: إنشاء اللجان التالية

  :وهي كاآلتي" لجان فرعية"العلمي والتقني،  وانبثق عن هذه اللجان التعاون االقتصادي ، لجنة التعاون 
  .لجنة الطاقة ، لجنة الزراعة :  اللجنة االقتصادية -
 .لجنة مكافحة التصحر  : ي لجنة التعاون البيئ-       
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عـات  وفي هذا الخصوص ، ونظراً ألهمية انعقاد هذه اللجان حيث أنها منوط بها ترجمة مـا صـدر عـن االجتما                    
الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون وحيث أن هذه اللجان تعذر عقـد اجتماعاتهـا                  

  نتيجة صعوبة إيجاد من يستضيف تلك االجتماعات،
  : ترى األمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية تفعيل عمل هذه اللجان القطاعية المشتركة على النحو التالي 

 . تتولى رئاسة اللجنة الدولة المضيفة آلخر اجتماع وزاري قطاعي في مجال التعاون الخاص بهاأن  - 

أن تقوم رئاسة اللجنة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتحديد مكان وموعد انعقادها وجدول أعمالها وبرنـامج عمـل                  - 
 ). ق دول أمريكا الجنوبيةمنس(والبرازيل ) منسق الدول العربية(االجتماعات بالتعاون مع األمانة العامة 

) نقاط االتـصال القطاعيـة    (ومن خبراء   " إعالن الدوحة "تشكيل اللجنة يكون وفق ما جاء في هيكل القمة في            - 
باإلضافة إلى كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بالتعاون في المجاالت القطاعية على أن تنعقد اجتماعاتها                

 .مرتين كل عام

  

  
 }/�&3  

 

  أعمال مسودة جدول
 اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 

15/4/2014-14:  المنامة-مملكة البحرين  
 

___ 
 

متابعة إعالن ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية التي انعقدت في  -
 .2/10/2012بيرو في 

 

 ".إعالن المنامة"مناقشة مسودة  -
 

ة موعد وجدول أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المزمع انعقادها في  مناقش -
 .2015المملكة العربية السعودية خالل العام 

 

 يستجد من أعمال ما -
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  يةالترتيبات الخاصة باجتماع وزراء خارجية الدول العرب                             4مرفق 

  ووزراء خارجية دول أمريكا الجنوبية
   مملكة البحرين-المنامة

 أثناء االجتماع الحادي عشر لمجلس كبار المسئولين البحرينمملكة  من قبل تم توزيعها(
 )26/2/2014في مقر األمانة العامة يوم 

  
  :برنامج عمل اجتماع كبار المسؤولين: أوالً
  . وصول وفود كبار المسؤولين-
  ).صباحاً(مجموعة التنسيق العربية  اجتماع -
  ).مساءاً( اجتماع مجموعة أمريكا الجنوبية -
  ).صباحاً( اجتماع كبار المسؤولين بين الجانبين العربي واألمريكي الجنوبي -

  : برنامج عمل اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ووزراء خارجية دول أمريكا الجنوبية:ثانياً
  .الخارجية لنظرائه وزراء الخارجية رؤساء الوفود المشاركة استقبال معالي وزير -
  . صورة عائلية-
  . االجتماع الوزاري-

  : توزيع مقاعد الوفود بقاعة االجتماعات:ثالثاً
  .وسيتم توزيع مقاعد الجلوس حسب الحروف األبجدية باللغة اإلنجليزية) 4+1( االجتماع الوزاري -
  :مقاعد موزعة كالتالي) 5(ن من  بالنسبة للمنصة الرئيسية، ستتكو-

  .رئيس وفد الدول المضيفة* 
  .األمين العام لجامعة الدول العربية* 
  ).دولة الكويت(رئيس القمة العربية * 
  ).الدولة المنسقة(رئيس وفد البرازيل * 
  ).سورينام(ممثل دول أمريكا الجنوبية * 

  . بأسماء ومناصب ممثلي تلك الدول المتواجدة بالمنصةعلى أن يتم موافاة وزارة خارجية مملكة البحرين بقائمة
ستقوم اللجنة المنظمة بإنشاء موقع إلكتروني ليتم عن طريقه تسجيل كافة البيانات الخاصة بالوفود المشاركة في هذا  -

  .االجتماع وسيتم موافاتكم الحقاً به

  : الضيافـة:اًرابع
 . بالمنامةمقر اإلقامة واالجتماع سيكون بفندق ريتز كارلتون -
إذا كان على مستوى أقل من ) 1+1(إذا كان التمثيل على مستوى وزير، و ) 1+2( سوف تتكفل مملكة البحرين باستضافة -

  .وزير
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  ).10+1( استضافة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية باإلضافة إلى عشرة -
  .مة لالجتماع في حالة طلب حجوزات إضافية فسيتم ذلك عن طريق الجهة المنظ-

  : التأشيرات:اًخامس
يمكن للدول المشاركة الدخول على الموقع اإللكتروني الذي سيتم تحديده الحقاً لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بوفودها،  -

 .وذلك لتسهيل إجراءات استصدار التأشيرات في الوقت المناسب وستكون هناك فترة معينة للتسجيل

  : السكرتارية:اًسادس
 .توفير غرف سكرتارية مزودة بكافة األجهزة المطلوبة، وهي كالتاليسيتم  -

  .غرفة خاصة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية* 
 .غرفة خاصة بدول أمريكا الجنوبية* 

  ) األسبانية- اإلنجليزية-العربية( باإلضافة إلى توفير مترجمين لثالث لغات وهي -


