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 )دراسة( إصالح كطاع األمن يف الصومال: التحديات والفرص

  

إهػحج َٜػةع ان٣ػ٥       ، خاذفة شؼ٭ػؼ  ث٧ٔػ٬اف "  ١٠ؼذافةة ا٠قٮةفٮة "٪ٮؾ٭دةث"٫ٔ٣ؼ ٦مؾ 
ٓؾض ٙٮ٫ػة خٚةهػٮٟ قاٜػْ َٜػةع ان٣ػ٥ ١٠ظا٣٬ػة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة         ػ"ا٠و٣٬ةؿ: ا٠دظؼ٭ةة قا٠ٚؾص

 املؼ٣٬ٓة ٥٣ ا٠ٗؾب قأثؾر ا٠دظؼ٭ةة ا٠دي خ٬اش٩٫ قاٜدؾج ش١٤ة ٥٣ ا٠د٬هٮةة ٠دظقٮ٥ أخاا٩.
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ك١ٮة إ٠ٮ٬ة ١٠مؤقف ا٠ؼق٠ٮة ثصة٣ٔة ش٬ذث   أفدةد  ، ق٪٬ق٭١ٮة٣ؿ ث٬ؿ خكا٠ؼذافة ٥٣ إٓؼاخ 
٪ػ٬ املػؼ٭ؾ ا٠د٧ٚٮػؽك ا٠ظػة٠ي     ق ،٠ؼكد٬ذ أٙٮةذك ٤١ٓياققال٥َ٧ ثة٬٠ال٭ةة املدظؼ  ان٣ؾ٭اٮة. 

ٞ ق .افةة ا٠قٮةفةة٠ؼذ "٪ٮؾ٭دةث"مل٫ٔؼ  ، كػةف ٤١ٓػي أفػدةدلا ٣مػةذكلة       ٣ٝؼ٭م٬ ٜجٟ د٠ػ
  ١٠ؼذافةة ان٧٣ٮة   ثؾ٦ة٣س خذافةة ا٠ػ١ٮس ثصة٣ٔة َٜؾ. 

 ١٠ظا٣٬ػة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة  ملظة ٓة٣ة ٓػ٥ ا٬٠يػْ ا٠ظػة٠ي حهػحج َٜػةع ان٣ػ٥        قخٝؼـ ا٠ؼذافة
ق٭ٝػٮ٢ انلػاةؿ املػد١ٚػة ٤١٠قػةٓؼ  ان٧٣ٮػة ا٠دػي ٭ٝػؼ٫٣ة لػؾكة           املؼ٣٬ٓة ٥٣ ا٠ٗػؾب 

 االخظػةخ ق ملدظؼ  قخؾكٮػة قا٠ػؼقؿ انقذقثٮػة   ، قال فٮ٤ة ا٬٠ال٭ةة اا٠ػةذشٮ٬ف ا٠ؾاٮقٮ٬ف ا٠ظا٣٬ة
ٓمؾ  خظؼ٭ةة ٣قد٤ؾ  خ٬اش٩ إهحج ا٠َٝػةع  ك٤ة خظؼخ ا٠ؼذافة  .قامل١٤اة املدظؼ  انقذقثيا

ا٠دػي خػؼ٢ٓ غَػة ا٠دظػة٠٘      ق٭ػدد٢ ثد٬هٮةة ١٠ػ٬َاة ا٠دة٠ٮػة  ١ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة٠ان٧٣ي 
قٙػؾض املمػؾقع ا٠ٗؾثػػي      ا٠ػؼق٠ي   إفػٝةط ٦ّػةـ ا٬٠ال٭ػةة احفػح٣ٮة   ا٠وػ٣٬ةؿ      

 .ا٠و٣٬ةؿ

 خلفية غن الواكع

ٮػؾ  ١٠صػؼؿ ق٧ٓٮٚػة   ثٔػى     ثٔؼ ١٤ٓٮة ا٦دٝةؿ ا٦دػةثٮػة ٠٬َ٣ػة ق٣ز  قثظقت ا٠ؼاذفة "
، خػ٠٬  طقػ٥ لػٮع ٣ظ٤ػ٬خ ذاةفػة ا٠ظا٣٬ػة ا٠ٚٮؼذا٠ٮػة        ٧٣2222دوػ٘ ٣ػة٭٬    انطٮةف،  
٤١٠ؾ  ا٠زة٦ٮة. قٜؼ قهٟ   قٜح كة٦ح ٙٮ٩ طؾكة ا٠مػجةب ال خػؿاؿ ٜػ٬  ٓقػاؾ٭ة      ا٠و٣٬ة٠ٮة

 1ق 2222كػة٬٦ف انقؿدخ٭قػ٤جؾ    61ٙٔة٠ة   أشؿا  كجٮؾ  ٥٣ ا٠و٣٬ةؿ. ٙٚػي ا٠ٚدػؾ  ٣ػة ثػٮ٥     
٪ص٣٬ػة ىلع أ٪ػؼاؼ    6201ؿ، ل٥ ٣ٝةخ٬١ طؾكة ا٠مجةب ، ىلع فجٮٟ املزة2226أ٭٬١ؿدفجد٤جؾ 

ه٣٬ة٠ٮة قأ٪ؼاؼ خةثٔة ٠حخظةخ انٙؾ٭ٝي، قٙٝة ٠ٚؾ٭ٛ املؾاٜجة ا٠دةثْ ٠أل٢٣ املدظؼ  امل٧ٔػي  
 ."٪ص٤ةة كٟ ٭٬ـ 0ق٪ؽا ٭٤زٟ   املد٬فٌ ط٬ا٠ي   ثة٠و٣٬ةؿ.

ؾٓة ح٦مػة   خظؾكح احخاذ  ا٠صؼ٭ػؼ  ثقػ  ق  ٣ظةق٠ة ٬٠ٜ٘ ٦مةط طؾكة ا٠مجةب املصة٪ؼ٭٥  
، يجٮ١، ق٪ٮؾلػ )ش٬ثةال٦ػؼ، قا٠ص٧ػ٬ب ا٠ٗؾثػي    احخاذاة احٜٮ٤١ٮػة شج٫ة أكزػؾ اخظػةخلا ٣ػْ ٜػةخ      

، ق٪ػ٬  املزٮؾ ١٠صؼؿ ثدٔٮٮ٥ ٣ػدةذ ذقث٬ ، قث٦٬دح٦ؼ( ك٤ة اخػؽ ا٠ؾاٮـ ٣ظ٬٤خ ا٠ٝؾاذ٬٤١خقغشق
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 .طؾكة ا٠مجةب،   ٧٣وػت قراذك كػ٬ر٭ؾ ١٠مػؤقف ا٠ؼ٭٧ٮػة     ٧٣٥مٝة ٓلػوٮة ثةذر  فةثٝة 
 ثظقت ا٠ؼذافة.

ًلػة خ٤ػؾ ث٤ؾط١ػة     "أ٣ٮوػ٬ـ" ، كة٦ح ثٔزة االخظػةخ انٙؾ٭ٝػي   ا٠وػ٣٬ةؿ    ا٬٠ٜح ٦ٚق٩   أ٭
 6   "أخ٤ٮـ"، طٮذ ٖٮؾة اف٫٤ة إ٠  ثٔزة االخظةخ انٙؾ٭ٝي اال٦دٝة٠ٮة   ا٠و٣٬ةؿ ا٦دٝة٠ٮة
ملدصؼخ ىلع خٓػ٢ خ٧ٚٮػؽ أطػؼت غَػة     قٜؼ ٓاـ د٠ٞ خؾكٮؿ االخظةخ انٙؾ٭ٝي ا ٣2222ة٭٬ 
ة٭ة ٓػةـ  ا٠و٣٬ة٠ٮة قفظت ١٤ٓٮد٫ة ا٠ٔقاؾ٭ة   ٫٦ة٭ة املَةؼ ثظ٬١ؿ ١٠٫٦ظا٣٬ة ا٦دٝةؿ 
ك٤ػة  ٠د١ٝػٮن ٓػؼخ أٙؾاخ٪ػة   أذثػْ ٣ؾاطػٟ       "أخ٤ٮـ"، غََح ق٠دظٝٮٛ ٪ؽ٨ ا٠ٗة٭ة 2220
 . "، إدا خ٢ ا٬٠ٙة  ثجٔى املٔة٭ٮؾ قأ٪ؼاؼ ا٠قحـ قان2٥٣ ا٠صؼقؿ ٭٫ّؾ

  ٬ًٖف د٠ٞ، ٜؾذة إخاذ  ثة٭ؼف   ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  إٓػةخ  ٦مػؾ قشػ٬خ    ا٠ؼذافة:" ثظقتق
كة٦ػح إخاذ  خؾا٣ػت ا٠قػةثٝة ٜػؼ     قٜػؼ  ش٧ؼ٭لة   ا٠وػ٣٬ةؿ.   052ٓقاؾك خاا٢ ٬ٜا٩٣ ط٬ا٠ي 
 2226، قآدجةذلا ٥٣ ٭٠٬ٮػ٬  2222ٓصٟ ٥٣ ا٠و٣٬ةؿ   خ٭ق٤جؾ فظجح ا٬ٝ٠اة ان٣ؾ٭اٮة ىلع 
ًلة ا٠ًؾثة ، ٓػؿرة  أ٪ؼاؼ طؾكة ا٠مجةب   ا٬٠ٜح ٦ٚق٩ة ا٠ص٬٭ة يؼ افدأ٦ٚح إخاذ  ثة٭ؼف أ٭
ًلة خ٫٤ٓة ٬ٝ١٠اة ا٠و٣٬ة  ثٮؾٜؼاذ".٥٣ ٬٦ع ٠ٮة، ق٦مؾة ٍةاؾاخ٫ة ثؼقف ٍٮةذ خؾكٮة أ٭

ا٠ٝػ٬اة ا٠ػةهػة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة     ا٠ظة٠ٮػة،    ط١٤ة ا٠ظا٣٬ة ا٠ٔقاؾ٭ة لةذكحقثظقت ا٠ؼذافة 
ا٠دي ٠َةملة آدجػؾة ا٠ٝػؼذ  ا٫٠ص٣٬ٮػة    ا٠دي خذثد٫ة ا٬ٝ٠اة ان٣ؾ٭اٮة قخٔؾؼ ث٬ٝاة "خ٦ةب"، ق

٫ٔ٣ة ٬ٜاة "شؾشؾ" ا٠دي خذثد٫ة خؾكٮة قثٔػى   قلةذكحا٠ظٝٮٝٮة ا٬٠طٮؼ  ١٠صٮك ا٠و٣٬ة٠ي، 
 ا٬٠طؼاة ٥٣ املٮ١ٮمٮةة ا٠ٝج١ٮة.

ح ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  ا٠ؼ٢ٓ ا٠صػ٬ك قا٠ٝوػ٬ٙةة   ذشٮة طٮذ ٜؼ٣ك٤ة ذاٙٛ ٪ؽ٨ ا٠ظ١٤ة خ٤ٓة غة
َةاؾاخ٫ة ثؼقف ٍٮةذ. إيػةٙة ٠ػؽ٠ٞ ٜػؼ٣ح ٜػ٬اة أخ٤ػٮـ      قكؽ٠ٞ ٜؼ٣ح خؾكٮة ا٠ؼ٢ٓ ا٠ص٬ك ث

ا٠ؼ٢ٓ ا٠ٔقاؾك ٖٮؾ املجةلؾ قخ٢ٓ ا٠َٮؾاف قغؼ٣ةة إشح  املوػةثٮ٥ قذٓػة٭د٢٫، ق٣ػْ د٠ػٞ،     
ٮ١ٮمػٮةة املظ١ٮػة،   امل٣ٔٝػؼلا ثقػجت خػ٬ذط    كػةف  خ٢ٓ ان٢٣ املدظؼ  ألةذة ا٠ؼذافة إ٠  أف 

 .ان٢٣ املدظؼ ث٫ة  قا٠دي ٢٠ خػًْ حشؾا اة ا٠دؼٜٮٛ ا٠دي خ٬ٝـ
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 هظرة غامة ىلع خدمات األمن الصومالية

٭٧ن ا٠ؼفد٬ذ ا٠ٚٮؼذا٠ي املؤٜح ١٠و٣٬ةؿ ىلع إ٦مة  ٬ٜاة ٣ق١ظة قأش٫ػؿ   ثظقت ا٠ؼذافة 
إ٦مػة   ث ٭ق٤ض ٠إلخاذاة اح١ٜٮ٤ٮة، . ثةحيةٙة إ٠  د٠ٞافدػجةذاة ق٬ٜاة لؾٍة ق٬ٜاة فص٬ف

 ٬ٜاة لؾٍة غةهة ث٫ة.

، ٭د٤زٟ ا٫٠ػؼؼ امل١ٔػ٥ ١٠قػ١َةة    أطؼت غَة ا٦دٝة٠ٮة ه٣٬ة٠ٮة، ك٤ة خ٢ خ١ػٮو٩   ٠ؽ٠ٞ
٠٬ٝٔ٣ة، قغةئة  دا١ٚة٬اة ق٣ؤفقةة أ٧٣ٮة ه٣٬ة٠ٮة ٜةخذ ، قثا٠ٚٮؼذا٠ٮة ا٠و٣٬ة٠ٮة   "ٜ

 ."ا٠ؼق٠ي   ا٠و٣٬ةؿ، ق٣ٝج٠٬ة، خؼ٢ٓ ش٬٫خ ث٧ة  ا٠قحـ ٤١٠قة ٠ة

ًلة ا٠ٔؼ٭ؼ ٥٣ ا٠ٝػ٬اة امل  خمٮؾ ا٠ؼذافة إ٠  أفق٣ْ د٠ٞ  ٮة ا٠دػي  قػ١ظة ٖٮػؾ ا٠ؾفػ٤   ٪٧ةؾ أ٭
 ا٠و٣٬ة٠ٮة.  خ٤ٟٔ   ا٠قةطة ان٧٣ٮة

ٮ٩   أطؼت ا٫٠ؼؼ املجةلؾ ٬ٝ٠اة ان٥٣ ا٠ؾف٤ٮة ا٠و٣٬ة٠ٮة، ىلع ا٧٠ظ٬ امل٧و٬ص ١ٓقكةف 
أ٦ظػة   ٥ ان٣ػ٥   ش٤ٮػْ   ، ٪٬ "خ٠٬ي املقؤق٠ٮة ا٠اة١٣ة خػؼذ٭صٮةل ٓػ  غَة ا٦دٝة٠ٮة ه٣٬ة٠ٮة

 ، خ٫٠ٟ٤ٔؽ٨ ا٠ٗة٭ةقثَؾ٭ٝة قايظة قٜةا٤ة ىلع ا٠ّؾقؼ".  2220ا٠و٣٬ةؿ ثظ٬١ؿ ٫٦ة٭ة ٓةـ 
، ١٤ٔ٠ٮةة، قث٧ة  ا٠ٝؼذاة املؤفقػٮة ىلع خظقٮ٥ ٜؼذ  أش٫ؿخ٫ة ان٧٣ٮة ىلع إشؾا  اا٠ظا٣٬ة 

 خد٤زٟ ا٠ؾؤ٭ة ا٠قٮةفٮة ا٠ؾف٤ٮة ٠ألش٫ؿ  ان٧٣ٮة  ققكؽ٠ٞ إ٦مة  ان٦مَة ا٠ؼا٤ٓة ا٠حر٣ة. 
ا٠دػي  اٜػْ االفػدؾاخٮصٮة   ملؾاكؿ ا٠قاة٦ٮة ا٠ؾاٮقٮة قامل٬ا ا٠قٮَؾ  ىلعإشؾا  ١٤ٓٮةة ٤ً٠ةف 

 ".ٮض ا٠د٤٧ٮة املظ١ٮة قث٧ة  ا٠ؼق٠ة، ٤٣ة ٭داملصة٪ؼ٭٥ طؾكة ا٠مجةب خْٝ   ٭ؼ

أف ا٧٠صةج   ١٤ٓٮةة ا٠قٮَؾ  ا٬٠ايظة قا٠ج٧ة  ٭د١َت أف خاػ٬ف ان٦مػَة   قخؼذؾ ا٠ظا٣٬ة 
٠ػ٩  ٛ ق٣ػَػٌ  ثمػاٟ أقرػ   فدٝؾاذ قا٠ظ٬ك٤ة قا٠د٤٧ٮة ٧٣قػص٤ة ان٥٣ قاالطُٚ قا٠ٔقاؾ٭ة 

 ة.ثَؾ٭ٝة ٣داة١٣

 2261، ٣ؤخ٤ؾ ٧٠ؼف ط٬ؿ ا٠و٣٬ةؿ   ٣ػة٭٬  كصؿ  ٥٣ ٪ٮاٟ ان٥٣ ا٣٬ٝ٠ي املدٚٛ ١ٓٮ٩ غحؿ
ث٤ة ال ٭ٟٝ  ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي ىلع ث٧ة  ا٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة قاحخاذاة اح١ٜٮ٤ٮة اخٚٝح
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٣ػ٥   طٮػذ كػةف  قا٠ٝػ٬اة ا٠ص٬٭ػة قا٠جظؾ٭ػة     "خ٦ػةب"  ثةفدز٧ة  ا٬ٝ٠اة ا٠ػةهػة  ٙؾخ، ٥ٓ60222 
 ٬ٜ522ا٫٣ػة   كدةاػت افػد٧ةخلا إ٠ػ     0222ب إ٠  ةاملد٬ْٜ أف ٭وٟ ٓؼخ ا٬ٝ٠اة ا٠ػةهة   خ٦

 ا٠قح ٫٠ؽ٨ ا٬ٝ٠اة. ش٧ؼك   كٟ َٜةع ٥٣ ا٠َٝةٓةة

ثٔػؼ أف خػ٢    2220ذف٤ٮلة   ٓػةـ   ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠يأٓٮؼ خماٮٟ قثظقت ا٠ؼذافة 
ا٠ٮػ٬ـ ٣ػ٥ طػ٬ا٠ي     ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي   ىلع ا٬٠ذؽ، ٭دػأ٠٘   6996ط٩١ ١ٔٙٮلة   ٓةـ 

أٙػؾاخ ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي     ٣ػ٥  02. ق٣ْ د٠ٞ، ٙإف ٪ؽا ا٠ؾ٢ٜ ٭م٤ٟ ٣ة ٭ٝؾب ٥٣ %ش٧ؼ٭ة 02222
ا٠ص٬٧خ ا٠ؽ٭٥ خصةقرقا ف٥ ا٠دٝةٓؼ، أق ٖٮػؾ ا٠وػة٠ظٮ٥ ١٠ػؼ٣ػة، أق    ، ث٤ة   د٠ٞ ٖٮؾ ا٧٠مَٮ٥

ُٜد٬١ا أق أهٮج٬ا   ا٠ػؼ٣ة. ق٪ؽا ٭دؾؾ ٬ٜ  ٜةث١ػ ا٠دؼذ٭ت   ة ، أق املٔة٠ٮ٥ ٥٣ ا٠ص٬٧خ ا٠ؽ٭٥ 
 ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي   ث١ٗح ٣ٮؿا٦ٮػة   2222 ٓةـ ش٧ؼ٭ة.   69222 ٠ح٦دمةذ أٜؾب إ٠  

. ثظقػت  ١٣2220ٮ٬ف خقالذ أ٣ؾ٭اػي   ٓػةـ    ١٣660.0ٮ٬ف خقالذ أ٣ؾ٭اي ٠ا٫٧ة راخة إ٠   90.1
 ا٠ؼذافة.

ٙػؾخلا ٣دٝػؼ٣لة   ا٠قػ٥،     652ٜٟ ٥٣ ال خ٤ٟٔ. ق٪ي خ٢ً أ٫ٙي ا٬ٝ٠اة ا٠ص٬٭ة ا٠و٣٬ة٠ٮة ٣ة أ
ىلع ا٠ػؾ٢ٖ   ،طٝجة فٮةخ ثؾك، ٭ٔٮم٬ف   أٙقػٮ٦٬ي، ٣ٝؼ٭مػ٬   كة٬٦ا   ث٤ة   د٠ٞ ٥٣

، إال أف ا٠ٝػ٬اة ا٠ص٬٭ػة ٠ػٮـ ٠ػؼ٭٫ة ٍػةاؾاة أق      ؿ ثٔى املص٧ؼ٭٥ ١٠دؼذ٭ت   خؾكٮة٥٣ إذفة
، ٓد٤ةخ ىلع ا٬ٝ٠  ا٠ص٬٭ة ا٠ػةذشٮػة يَؾة ٬ٜاة ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ٮة إ٠  االأ٢ٍٝ هٮة٦ة. ٠ؽ٠ٞ ا

 أخ٤ٮـ.قغةهة ٥٣ ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  قكؽ٠ٞ ٣ادت ان٢٣ املدظؼ  ١٠ؼ٢ٓ   ا٠و٣٬ةؿ ق٦ّةـ 

أهجظح أكزؾ خٝػؼ٣لة ث١ٝٮػٟ    2229أٓٮؼ خأفٮق٫ة ذف٤ٮلة   ٓةـ أ٣ة ا٬ٝ٠اة ا٠جظؾ٭ة ٙجٔؼ أف 
، ثٮ٤٧ة خجؾٓح خؾكٮة قاالخظةخ ا٠جظؾ٭ة ثٔى ا٠د٬٤٭ٟ ٥٣ اح٣ةذاةخ١ٝح  طٮذ ٥٣ ا٬ٝ٠اة ا٠ص٬٭ة
ا٠ػجحخ إ٠ػ    . قثظقت ا٠ؼذافة خظدةث ٜةذب خقذ٭ة ١٠مؾٍة ا٠جظؾ٭ة 22ظ٬ انقذقثي قأقكؾا٦ٮة ث٧

٬ٜ  ثظؾ٭ة قغٚؾ ف٬اطٟ أًٟٙ ١٠ؾخ ىلع ا٠د٫ؼ٭ؼاة ا٠جظؾ٭ة ث٤ة   د٠ٞ ا٠ٝؾهػ٧ة قا٠قػ٬َ   
املػػ٢ّ٧ قإ٠ٝػػة  ا٧٠ٚة٭ػػةة ا٠قػػة٣ة قخ٫ؾ٭ػػت انفػػ١ظة املقػػ١ض قا٠وػػٮؼ ٖٮػػؾ ا٠ٝػػة٦٬٦ي قٖٮػػؾ 

 .قاملػؼذاة ق٣ا٦٬ةة ا٠ٔج٬اة ا٧٠ةفٚة قا٠قحا٘ املدٚصؾ  قاالخصةذ ثة٠جمؾ



 

 6 

 2261أخة ا٠ٔؼ٭ؼ ٥٣ ا٬ٔ٠ا٣ٟ إ٠  خأغٮؾ قإٓةٜة ث٧ة  ٪ٮاٟ ان٥٣ ا٣٬ٝ٠ي املدوػ٬ذ   ٓػةـ   ق
 ٮةفػٮة قا٠دٔػةقف ثػٮ٥   ق٠ا٥ ا٠قجت ا٠ؾاٮقي ٠ٔؼـ خ٧ٚٮؽ٨ ٪ػ٬ االٙدٝػةذ إ٠ػ  املوػة٠ظة ا٠ق    

 احخاذاة اح١ٜٮ٤ٮة ثظقت ا٠ؼذافة ا٠دي ألةذة إ٠  ٣ظةقالة طزٮزة ١٠د٬اٙٛ.ق ا٠ظا٣٬ة

، ٙػؾخ  02222ف ا٠مؾٍة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة ٣ػ٥   كةف ٥٣ املدو٬ذ أف خدا٬ 2261  ٣ٮزةؽ ان٥٣ ٠ٔةـ  
كة٦ػح ا٠ػَػة خًٝػي ثداػ٬٭٥      احخاذاة اح١ٜٮ٤ٮة،٣ٝق٤ة ثٮ٥ املقد٬ى ا٠ٚٮؼذا٠ي ق٣قد٬ى 

 ٙػؾخ    ٥٣0522 ا٠مؾٍة ا٠ٚٮؼذا٠ٮة قغ٤ـ ٬ٜاة لؾٍة ٬١٠ال٭ة ٥٣ طػ٬ا٠ي   9222ط٬ا٠ي 
، ٙإف انٙػؾاخ ىلع  . قثظقت ٣ة قذخ، قث٦٬دح٦ؼيجٮ١، ق٪ٮؾلش٬ثةال٦ؼ، قش٬٧ب ٖؾب، قش٬٤١خقغ

٫٠٬ػة  املقد٬ى ا٠ٚٮؼذا٠ي ٭٧ظؼذقف   ا٠ٗة٠ت ٥٣ ٓمٮؾ  ا٬٫٠٭ة قخ٤ؾكػؿقا   ٣ٝؼ٭مػ٬ قط  
، ق٪ػي  ٠ؼق٠ة ا٠ؽ٭٥ ٭صت أف ٭ا٬٦٬ا خذق٭ك٥٣ ٖٮؾ ا٬٠ايض ٓؼخ أٙؾاخ ا٠مؾٍة ىلع ٣قد٬ى ا

ًلة ٣حطّة أف ٬ٜاة خذق٭ك ٠ٮقػح   ٬ٜ  اطدٮةٍٮة ٭٤ا٥ خٚٔٮ٫١ة ٧ٓؼ ا٠ًؾقذ . ٥٣ امل٢٫ أ٭
، ق٠ا٫٧ػة ثػةنطؾى   ة ا٠د١ٝٮؼ٭ة قا٠دظٝٮٛ   ا٠صؾاا٧٣٢ةفجة ٠د٧ٚٮؽ ٫٣ةـ ا٠مؾٍة املصد٤ٔٮ

ا٠دؿ٣ػح ا٠قػ١َةة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة    قٜػؼ  ، قاؾ٭ة أقفْ   أطؼت غَػة ا٦دٝة٠ٮػة    ٓشؿ  ٥٣ ٜؼذ
" ثظقػت  ؾٍة   امل٧ةٍٛ املقػدٔةخ  طػؼ٭زلة  "ثدا٬٭٥ ق٦مؾ ٬ٜاة خذق٭ك ٠د٬ٙٮؾ قش٬خ ١٠م

 ا٠ؼذافة.

ٙػؾخ ق٪ػي ٣ا١ٚػة ثص٤ػْ      ٠0522ػؼ٭٫ة طػ٬ا٠ي    ق٭ٝةؿ أف 2221أ٦مبح   ٓةـ أ٣ة "٦ٮقة" ٙ
 2222 ٓةـ   ،االذ٪ةب٣ة ٭ق٤  امل٣٬١ٔةة االفدػجةذ٭ة قا٠مؾٍة املظ١ٮة قأ٦مَة ٣اةٙظة 

قأرػةذة   ١٣ٮػ٬ف خقالذ.  02.022 إ٠ػ   2220  ٓػةـ  ١٣ٮ٬ف خقالذ، قاذخٚٔػح   61.5كة٦ح ٣ٮؿا٦ٮد٫ة 
٦مؾ ٧ٓةهؾ ٦ٮقػة يػؼ   حؿ قد٠ٞ ٥٣ غكأخا  لػوٮة ١٠ؾاةفة  ٦ٮقة ا٠صؼؿ ٠ا٫٦٬ة افدػؼ٣ح
ىلع قشػ٩  ٠ػؽ٠ٞ  ٣ػ٥ ان٣ز١ػة ا٠ّٚٮٔػة    ثظقػت ا٠ؼذافػة،   املٔةذيٮ٥ ا٠قٮةفٮٮ٥ ١٠ػؾاٮـ. ق 

ٓجؼ ا٠ػؾط٥٤ ٓجػؼ   رٓٮ٢ املٔةذية  مل٧ؿؿ 2261ا٠ػو٬ص ٣ؼا٪٤ة   خ٭ق٤جؾ د كة٬٦ف انقؿ 
أهػٮت ٓجػؼ ا٠مػا٬ذ      ق ، ٤٣ة أفٚؾ ٓػ٥ ٣ٝدػٟ غ٤قػة ٣ػ٥ طؾافػ٩     ا٠ما٬ذ   ٣ٝؼ٭م٬

 ا٠ؾؤفة  ا٠و٣٬ة٠ٮ٬ف ٭٧ّؾقف إ٠  ٧ٮقة:"ٜةؿ ٣ؼ٭ؾ فةثٛ ٠ػ. قدٟٝ ثد٤٫ة "ا٠ػٮة٦ة"املؼا٪٤ة قآ
خ ةذيٮ٥ ىلع ا٧٠ّةـ". ك٤ة خ٢ ا٦دٝةىلع أ٫٦ة ا٣دؼاخ ٠ٚٮح ا٠و٣٬ةؿ قأخا  ّٙة ٠ظذ املٔ ٦ٮقة



 

 7 

  ق. ة  ا٠ػةذشٮٮ٥، ٤٣ة أٓػةؽ ١٤ٓٮةخ٫ػة  خٔد٤ؼ ثماٟ كجٮؾ ىلع امل٬اذخ ٥٣ ا٠ؾ٦ٓٮقة ٠ا٫٦٬ة 
ا٠صؼ٭ػؼ ا٠ػؽك فٮ٧ةٜمػ٩     ٦ٮقػة  أهػؼذ ٣ص١ػـ ا٠ػ٬رذا  ا٠وػ٣٬ة٠ي ٜػة٬٦ف إ٦مػة        2220 ؾ٭٧ة٭ 5

 ثظقت ا٠ؼذافة. .املمؾ٬ٓف

ٖٮػؾ ا٠ؾفػ٤ٮة ا٠دػي ال خػؿاؿ داة هػ١ة         ا٠ػحهة ٪٧ةؾ أذثْ ٣ص٬٤ٓةة ٥٣ ٜػ٬اة ان٣ػ٥  ق
 ثظقت ا٠ؼذافة. .ث٤قةاٟ إهحج َٜةع ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ي

خ٤ٔػٟ غػةذث ا٠دق١قػٟ    ٪ػي  ق ٮة ا٠ػةهة ث٫ة٬ٜاة ان٥٣ اح١ٜٮ٤ش٤ٔح ا٠ظا٣٬ة أقالل  -
خٝٮٮ٢ ا٠صة٪ؿ٭ػة   ٭ٝؼذ، ةؿ. ىلع فجٮٟ املز١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠يا٠ٝٮةخك ا٠ؾف٤ي 
٭ة ا٠ص٬٧ثٮػة ا٠ٗؾثٮػة،   ، قا٬٠ال٬٤١خقغش٬اة ان٥٣ اح١ٜٮ٤ٮة   ش٬ثةال٦ؼ، ا١٤ٔ٠ٮةخٮة ٠ٝ
  ٪ػؽ٨  ٙػؾخ ٣قػصٟ    69122أف ٪٧ػةؾ طػ٬ا٠ي    2269، ا٠ؽك أشؾك   ٓػةـ  قث٦٬دح٦ؼ
 ا٬ٝ٠اة.

٣ٝةخػٟ   5222أذفٟ ا٠ؾاٮـ ا٠قةثٛ ٣ظ٤ؼ ٙؾ٣ةش٬ ٣ػة ٭ٝػؾب ٣ػ٥     2222 ،   ٓةـرة٦ٮلة -
٭جػؼق أف ٪ػؽ٨ كة٦ػح    ق .ه٣٬ة٠ي إ٠  إذ٭دؾ٭ة طٮػذ خ١ٝػ٬ا خػؼذ٭جةة ق٣ٔػؼاة ٓقػاؾ٭ة     

٣ظةق٠ة ٥٣ ٜجػٟ إخاذخػ٩ ح٦مػة  ٜػ٬  ط٤ة٭ػة ٧١٠ّػةـ ٭٤اػ٥ ٦مػؾ٪ة يػؼ املٔةذيػٮ٥           
ٜػةؿ ثٔػى   قة ا٠صٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي ا٠ؾفػ٤ٮة.    ا٠قٮةفٮٮ٥ ثؼالل ٥٣ خٔؿ٭ؿ قطؼا

، ٬خ كةدثة، ث٤ػة   د٠ػٞ ا٬٠ِػةا٘   َٜػؾ    ا٠و٣٬ة٠ٮٮ٥ إف أث٧ةا٢٫ خ٢ خص٧ٮؼ٪٢ ث٬ٓ
ًلػة أف ا٠ٔؼ٭ػؼ ٣ػ٥ ٪ػؤال             ثٮ٤٧ة اخٓػ  خغػؾقف أ٫٦ػ٢ ٣ؾخجَػ٬ف ثة٠وػظةٙة. ق٭جػؼق أ٭

ا٠دٔٝٮؼ  ، ٤٣ة ٭ًٮ٘ ٍجٝة أغؾى ٥٣(ٓة٣لة 60أٍٚة٠لة )أٜٟ ٥٣  ٣و٧ٚٮ٥ املص٧ؼ٭٥ كة٬٦ا
أغجػؾ ا٠ػؾاٮـ ٣ظ٤ػ٬خ خثػة       2222.   ٭٠٬ٮ٬ د خ٬٤ر  ثظقت ا٠ؼذافة إ٠  ٪ؽ٨ ا٠ًٝٮة
ٮد٤ا٧ػ٬ا ٣ػ٥ االخوػةؿ    أذٜػةـ ٪ػةخ٘ ٠  ٢٫٦ طوػ٬١ا ىلع ٦ٝػ٬خ ٠مػؾا     ٪ؤال  املص٧ؼ٭٥ أ

، ٤٣ة ٭٧ٔي أف ا٠ٔؼ٭ؼ ٢٫٧٣ كػة٬٦ا ث٤ٔػؿؿ ٓػ٥ ا٠ٔػة٢٠ ا٠ػػةذشي طدػ  د٠ػٞ        ثأفؾ٪٢
املص٧ؼ٭٥ ا٠وػ٣٬ة٠ٮٮ٥     ٔؼ أف راذ ا٠ؾاٮـ ٣ظ٬٤خ، ثر٢    فجد٤جؾ د أ٭٬١ؿ. ا٠ظٮ٥
، ىلع ٣ػػة ٭جػػؼق ثقػػجت ا٠ػحٙػػةة أٙػػ٬ذٜي إٓػػةخخ٢٫ أفػػٮةز، ذٙػػى ا٠ػػؾاٮـ إذ٭دؾ٭ػػة

ٚلة أف ٠ؼ٭ػ٩ "   . ٬٦ا٭ػة طقػ٧ة"   خػؼذ٭ج٢٫ قخص٫ٮػؿ٪٢    ا٠قٮةفٮة خاغٟ ا٠و٣٬ةؿ، ٣ًػٮ
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، ٜػةـ ا٠ػؾاٮـ ٣ظ٤ػ٬خ ٣ػؾ  أغػؾى ثؿ٭ػةذ  املص٧ػؼ٭٥          ٣ؤغؾلا   ٧٣دو٘ ٤ٙ٬٦جؾق
، ق٪ي ١٤ٓٮة ٭ٝةؿ إ٫٦ة فػداد٤ٟ  خ٭ق٤جؾ ثؼأقا ا٬ٔ٠خ  إ٠  ا٠و٣٬ةؿ، ق  أقاغؾ إذ٭دؾ٭ة

 .2220  أقااٟ ٓةـ 
٣ص٧ؼ ٥٣ ش٤ٮْ أ٦ظة  ا٠ػجحخ ٜػؼ    0222قذخ أف املص٬٤ٓة ا٠زة٠زة املا٦٬ة ٥٣ ط٬ا٠ي ق -

ثد٬٤٭ػٟ ٣ػ٥    2222خ٬ٝ١ا خؼذ٭جةة ٓقاؾ٭ة   أق٧ٖؼا قخقؿ أغؾى ٧٣ؽ أقاغػؾ أكدػ٬ثؾ    
 ا٠ظا٣٬ة. كصؿ  ٥٣ خؾخٮت ٣ظد٤ٟ أكجؾ ٣ْ اح٣ةذاة

ًلة ٣ٮ١ٮمٮةة ٣صد٤ٔٮػة ٖٮػؾ ذفػ٤ٮة    -ثظقت ا٠ؼذافة –أغٮؾلا  - ، ٭٬شؼ   ا٠و٣٬ةؿ أ٭
طؾكػة   خد٤دْ ث٤قد٬٭ةة ٣ػد١ٚػة ٣ػ٥ ا٠دػؼذ٭ت قاملٔػؼاة ا٠ٔقػاؾ٭ة قا٠دػي ٜةخ١ػح       

٣ٮ١ٮمٮةة ا٠و٬ٙٮة ا٠دي خٔػؾؼ ثةفػ٢ "أ٪ػٟ    ، كةف أ٪٫٤ة ا٠مجةب   ا٠ق٬٧اة انغٮؾ 
 ."٬ٔ٣٭ق١ي "ق٧ة قا٠ص٤ةٓة" ا٠ق
 

 املساغدة األموية الخارجية للصومال

ٝػ٬اة ان٣ػ٥   ٥٠ ا٠ػؽ٭٥ ٜػؼ٬٣ا ٣قػةٓؼ     ٮ٥ ا٠ؾاٮقػٮ ٮا٠مؾكة  ا٠ػةذشٮق٠ػوح ا٠ؼذافة ٜةا٤ة 
 .ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  قخؾكٮة قاالخظةخ انقذقثي قامل١٤اة املدظؼ  ق٪٢: 2220ةـ ٧٣ؽ ٓ ا٠و٣٬ة٠ٮة

اة ان٥٣   املدظؼ  ٣ص٬٤ٓة ٣د٬٧ٓة ٥٣ ثؾا٣س ٣قةٓؼ  ٦٬ٜٚؽة ا٬٠ال٭ةة  ٧٣2221ؽ ٓةـ 
، ق٠اػ٥  و٣٬ةؿ، ذكؿ ٢ّٔ٣ ٪ؤال  ىلع خ٢ٓ ثٔزة االخظةخ انٙؾ٭ٝي   ا٠ا٠و٣٬ةؿ.   ا٠جؼا٭ة

 . ق٭د٤زػٟ ٪ػؼؼ  ا٠وػ٣٬ة٠ي خ٢ ا٠دؾكٮؿ ثماٟ أكجؾ ىلع خ٬َ٭ؾ ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي  ٧٣2262ؽ ٓةـ 
٥٣ ل٥ ٪ص٤ةة املصة٪ؼ٭٥ ؾكة ا٠مجةب ٪٬ ا٠ظؼ ٥٣ ٜؼذ  ط ا٠ؾاٮقي   ا٠و٣٬ةؿ قال٥َ٧

خاغٟ ا٠و٣٬ةؿ قافدػؼاـ ا٠جحخ ك٤حد خ٥٣ مل٫ةش٤ػة املوػة٠ض ان٣ؾ٭اٮػة   لػؾؽ إٙؾ٭ٝٮػة      
خ٢ خ٧ٚٮؽ املقةٓؼ  ان٣ؾ٭اٮػة ١٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي ثػة٠د٬ارك ٣ػْ ا٠ػؼ٢ٓ        ققغةذش٫ة. 

، قٓػةخ   ظؾكٮة ا٠ػةهةقكؽ٠ٞ ١٤ٓٮةخ٫ة ا٠ أخ٤ٮـ،ان٣ؾ٭اي ٬ٝ٠  االخظةخ انٙؾ٭ٝي أ٣ٮو٬ـ ر٢ 
 .٣ة ٭د٢ إشؾاؤ٪ة ثة٠مؾاكة ٣ْ ا٬ٝ٠اة ا٠و٣٬ة٠ٮة
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، أقٜٚح ا٠ظا٣٬ة ان٣ؾ٭اٮة   خ٭ق٤جؾ د ثمأف ا٠ٚقةخ قاملػةقؼة ثٔؼ ٓؼ  ف٬٧اة ٣ظجَق
٣قةٓؼ  ٬ٜاخ٫ة ان٧٣ٮة ٠ص٤ٮػْ قطػؼاة ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي ٖٮػؾ        2261كة٬٦ف انقؿ 

 ا٠ؾاةفي. ب قا٠ظؾزةي خ٦قطؼخ أك أ٫٦ة افدز٧حا٠ػةئة ٠إللؾاؼ 

، افدأ٦ٚح قال٥َ٧ ثٔى املقةٓؼ  ثٔؼ خ٫ؼاة ثٔى ٪ؽ٨ املػةقؼ 2269  ٭٠٬ٮ٬ د خ٬٤ر ق
ث٤مػةذكة   "ثػةخق اثةخ"ٖٮؾ ا٠ٚدةكة ٬٠طؼاة ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠وػ٣٬ة٠ي املمػةذكة   ١٤ٓٮػة    

٬ٜاة االخظةخ انٙؾ٭ٝي قا٬ٝ٠اة ا٠ؼق٠ٮة قا٠و٣٬ة٠ٮة الفدٔةخ  ٣ة ٭ق٤  ثصقؾ ٫٦ؾ لجٮ١ي ٥٣ 
ا٠ق١ٚ  ش٬٧ب ٖؾب ٣ٝؼ٭م٬. ك٤ة ٜؼ٣ح ا٬٠ال٭ػةة   ي٣ؼف   ٧٣َٝة لةثٮ١قطؾكة ا٠مجةب 

اٙددظػح   2269ق  أكد٬ثؾ د خمػؾ٭٥ انقؿ   ،املدظؼ  ٣٬١ٔ٣ةة قخ٤ٓلة ٤١٠ؾاٜجة ٫٠ؽ٨ ا١٤ٔ٠ٮةة
افدأ٦ٚح ا٬٠ال٭ػةة املدظػؼ  املقػةٓؼ  ان٧٣ٮػة      2222   لجةط د ٙجؾا٭ؾ. قخ٫ة ا٠صؼ٭ؼ فٚةذ

املمػػةذكة   ١٤ٓٮػػةة لػػجٮ١ي امل٤ٮدػػة قاملجةلػػؾ  ٬٠طػػؼاة ا٠صػػٮك ا٠ػػ٧ٍ٬ي ا٠وػػ٣٬ة٠ي 
ش٧ؼك أ٣ؾ٭اػي ٭١٤ٔػ٬ف   ا٠وػ٣٬ةؿ     152-022، قثظ٬١ؿ ٪ؽ٨ املؾط١ة، كةف ط٬ا٠ي ا٠ق١ٚ 

ـ  ق ١ٮةة أغؾى داة ه١ة.املقةٓؼ  ٬ٝ٠اة ان٥٣ قإشؾا  ٤ٓ    خ٭ق٤جؾ د كػة٬٦ف انقؿ   ٓػة
ىلع ر٭ػةخ  قخٮػؾ  ا١٤ٔ٠ٮػةة ا٠ٔقػاؾ٭ة     ا٠ؾاٮـ ان٣ؾ٭اػي خق٦ة٠ػؼ خؾا٣ػت    ثٔؼ أف قاٙٛ  2222

ان٣ؾ٭اٮة   ا٠و٣٬ةؿ ىلع ٣ؼاذ ا٠ق٬٧اة انذثْ املةيٮة، أ٣ؾ خؾا٣ت ا٬ٝ٠اة ان٣ؾ٭اٮة ث٤ٗةخذ  
ٝلة . قا٠و٣٬ةؿ ٓاقػح   2222 ٮػة، ق  ٣ػة٭٬  ط٬ؿ ٧٣َٝة لؾؽ إٙؾ٭ٝأٓٮؼ ا٦دمةذ ٫٤ّٔ٣ة الط

ش٧ػؼ٭لة   ٣052قد٤ؾ"   ا٠و٣٬ةؿ ٠ظػ٬ا٠ي  " إخاذ  ثة٭ؼف ٜؾاذ خؾا٣ت ققاٙٝح ىلع خ٬ٙٮؾ قش٬خ
، خؼ٭ؾ ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  ا٠ٔؼ٭ؼ ٥٣ ثؾا٣س املقةٓؼ  ان٧٣ٮة   ا٠وػ٣٬ةؿ، ٭ػد٢   ا٠ٮ٬ـ. قأ٣ؾ٭اٮلة

ا٠ؼٙةع، ث٤ة   د٠ػٞ ٓػ٥ ٍؾ٭ػٛ ا٠ٝٮػةخ      خٝؼ٭٫٤ة ثماٟ أفةفي ٥٣ ٜجٟ قراذخي ا٠ػةذشٮة ق
ا٠دػي خػ٬ٙؾ   ق٪ػي  انٙؾ٭ٝٮة قٜٮةخ  ا١٤ٔ٠ٮةة ا٠ػةهة   إٙؾ٭ٝٮة. ثٔى ا٠جػؾا٣س ٣وػؾج ث٫ػة    

٭د٢ ا٠د١ٔٮ٢  طٮذ خٙةٓٮة قخ١ٔٮ٤لة قخؼذ٭جلة ٓقاؾ٭لة قغؼ٣ةة أغؾى ٣د١ٔٝة ثة٠ؼٙةع ٣قةٓؼاة
ب قا٠ظػؾب ٖٮػؾ ا٧٠ّة٣ٮػة      كٟ ٥٣ ا٠و٣٬ةؿ قغةذش٫ة، ث٤ة   د٠ٞ ر٣ةالة ٣اةٙظة احذ٪ػة 

ان٣ؾ٭اػي  ا٠دػؼذ٭ت" "قا٠دص٫ٮػؿ"   "٭ػأخي خٓػ٢   ق .قثؾا٣س ا٠د١ٔػٮ٢ قا٠دػؼذ٭ت ا٠ٔقػاؾك ا٠ػؼق٠ي    
قا٠دي خ٫ؼؼ إ٠  ث٧ة  ٜؼذ  أ٧٣ٮة ه٣٬ة٠ٮة ٣قػدؼا٣ة، ث٤ػة   ( 000ا٠ٝق٢ )احية  ٓجؾ ف١َة 
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طدػ    ا٠ظا٣٬ػة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة    د٠ٞ ١٤ٓٮةة ٣اةٙظة احذ٪ةب. ٭د٢ خق١ٮ٢ ٪ؽ٨ ا٠جػؾا٣س إ٠ػ    
ا٣د٧ٔػح ا٬٠ال٭ػةة املدظػؼ  ٓػ٥ خؿق٭ػؼ ٜػ٬اة ان٣ػ٥ ٣قػةٓؼ           طٮذ ،اٯف، ثةفدز٧ة  ث٦٬دح٦ؼ
 .ٓقاؾ٭ة ٣جةلؾ 

خقٔ  ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  طة٠ٮلة إ٠  أذثٔة ٣ظةقذ ذاٮقٮة ٥٣ ا٠ص٬٫خ ٠د٧ٚٮػؽ ثػؾا٣س ا٠دٔػةقف    ق
 :ان٧٣ي   ا٠و٣٬ةؿ

 .ث٧ة  ٜؼذ  ا٠مؾكة  ىلع ٣اةٙظة احذ٪ةب -
 .ا٠ؼٙةعث٧ة  ٣ؤفقةة  -
  ث٧ة  ٜؼذاة ا٠مؾكة    ٣صةؿ ان٥٣ ا٠جظؾك.  -
 أخ٤ٮـ.خٝؼ٭٢ ا٠ؼ٢ٓ ٧٠ّةـ  -
 

كةف ا٠دؾكٮؿ ا١٤ٔ٠ٮةخي ا٠ؾاٮقي ١٠ص٬٫خ ان٣ؾ٭اٮة ٠ج٧ة  ٜؼذ   ٧٣2260ؽ ٓةـ  قثظقت ا٠ؼذافة 
٦ةب ث٤ص٬٤ٓػة  خ٬ٝـ قطؼاة خ. قدٝؼ٣ةب املة٦ملاةٙظة احذ٪ةب ٪٬ قطؼاة ٣مة  خه٣٬ة٠ٮة 

لػ٫ؼة  ققافٔة ٥٣ ا١٤ٔ٠ٮةة ث٤ة   د٠ٞ ا٠د٫َٮؾ قا٫٠ص٤ةة قان٦مَة ا٠ٔقاؾ٭ة املؼ٦ٮة. 
٣ح٭ػػٮ٥ خقالذ أ٣ؾ٭اػػي ٣ػػ٥ املقػػةٓؼاة   62ا٠قػػ٬٧اة انغٮػػؾ  خػوػػٮن ا٠ج٧دػػة٬ٖف طػػ٬ا٠ي  

ٜػؼ٣ح قراذ    2222، ثٮ٤٧ػة   ٓػةـ   ٣جةلؾ  إ٠ػ  ٪ػؽ٨ ا٠ٝػ٬اة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة    قاملٔؼاة ا٠ٚدةكة 
أ٧١ٓػح ا٬٠ال٭ػةة    2220   ٭٧ػة٭ؾ قب. ٦ػة ١ٮػ٬ف خقالذ أ٣ؾ٭اػي ٠ػؼ٢ٓ خَػ٬٭ؾ خ    ٣ 25.9ا٠ػةذشٮة 
ثة٧٠قػجة  قظؿ٣ة خ٢ٓ ٥٣ انف١ظة قاملؾكجػةة قاملٔػؼاة.   ك ،٣ح٭ٮ٥ خقالذ أغؾى 9 ٥ٓ املدظؼ 
، ٜؼ٣ح ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  ا٠دؼذ٭ت قا٠د٬شٮ٩ قا٠ؼ٢ٓ ١٤ٔ١٠ٮةة قاملٔؼاة )ث٤ػة   د٠ػٞ   ٦ةب٠ؼ
٣ؼاخاة قاح٣ًةخ  ١٠ٔج٬اة ا٧٠ةفٚة  ق٣ٔؼاة انش٫ؿ  ا٠حف١اٮةٮؾ  قؾكجةة قانف١ظة قا٠ؽغامل

خقالذ  522 إ٠ػ   022) ٣زٟ ا٠ٗػؽا  قا٬٠ٜػ٬خ قا٠ؾقاخػت   انغؾى ا٠ػؼ٣ةة ا٠َجٮة قا٠ج٧ٮة ا٠دظدٮة ق
 .أ٣ؾ٭اي ل٫ؾ٭ة(



 

 11 

 ٬ٜ0222ا٫٣ة  ٦ةبكةف ٪ؼؼ ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  ٪٬ ث٧ة  كدٮجة خ ٧٣2261ؽ ٓةـ قثظقت ا٠ؼذافة 
ٔ    ٙؾخ قا٠دي خ٢ خو٬ذ٪ة   ٣ٮزةؽ ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ي. جة خمػ٤ٟ  ٠ٝؼ كة٦ح ١٤ٓٮػة ثَٮبػة قهػ

خاجػؼة ا٠ػقػةاؾ   ق، قكؽ٠ٞ ا٠جظذ ٥ٓ افػدجؼاؿ املص٧ػؼ٭٥ كٝػ٬ .    ط٤حة ا٠دص٧ٮؼ، قا٠دؼذ٭ت
أغػؾى   ا٠صػٮك   ثماٟ طد٤ي قخ٢ خٔٮٮ٥ ثٔى انٙؾاخ   ٧٣ةهت ٜٮةخ٭ػة   قطػؼاة   

٠دص٧ٮؼ ٓػؼخ كػةؼ     خ٦ةب، كةٙظح   ا٠جؼا٭ةقأكد٬ثؾ.  ٤60ة   د٠ٞ ٬٠ا  ثا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي 
، قٓة٦ح ٥٣ ٦اقةة ٧ٓؼ٣ة أ٣ؾة ا٬ٝ٠اة املق١ظة ٬اة ٥٣ ش٤ٮْ أ٦ظة  ٧٣ةٍٛ ا٠و٣٬ةؿ٥٣ ا٠ٝ

 ٣6522ة ٭ٝؾب ٥٣  خ٦ةب، ٭ج١ٕ ٬ٜاـ طة٠ٮلةق٫٣ةـ ٢٠ خا٥ ٣قدٔؼ  ٫٠ة.  االخظةخ٭ة قطؼاخ٫ة ثأخا 
 ، قشػ٬٪ؾ. ٮ٬ٔ، قٖػة٠ا ؼق١ٖي، قكٮقػ٤ة٭٬ ١ٮػ ، قث٣ٝؼ٭مػ٬  ٬آػؼ   ٙؾخ قخ٤ٟٔ ا٦َحٜة ٥٣ ٜ

قخأ٣ٟ ا٬٠ال٭ةة املدظؼ    إشؾا  رحت خقذاة خص٧ٮؼ أغؾى غحؿ ا٠ٔةـ املٝجٟ ٠ص١ت قطػؼاة  
 .املػٌَ ٫٠ةا٬١٠ا   ٬ٜ  خا٦ةب إ٠ 

كػةف   طٮػذ ك٤ة ٠ٔجح ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  خقذلا أهٗؾ   ث٧ة  ا٠ٝؼذاة ا٠و٣٬ة٠ٮة ٠أل٣ػ٥ ا٠جظػؾك   
، ثمػاٟ أفةفػي   ٠و٣٬ة٠ٮة ٠دأ٣ٮ٥ ا٠قةطٟ قامل٬ا٦ئدؾكٮؿ ىلع ٣قةٓؼ  ا٠جظؾ٭ة قا٠مؾٍة اا٠

 .٥٣ غحؿ املمةذكة   ا٠دؼذ٭جةة قخ٢ٓ خؼذ٭ت امل٬ِٚٮ٥ قإهحج ا٬ٝ٠اذب ق٣ٔؼاة ا٠قح٣ة

 كةف خؾكٮؿ ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  ىلع قراذ  ا٠ؼٙةع ا٠وػ٣٬ة٠ٮة  ،ٙٮ٤ة ٭د١ٔٛ ثج٧ة  ٣ؤفقةة ا٠ؼٙةعق
، ث٤ة   د٠ٞ ٪ٮبة انذكةف ا٠ٔة٣ة. كةف ا٫٠ػؼؼ ٪ػ٬ خٓػ٢    ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي٬شٮ٩ قخ

ٞ  ٠دػَٮٌ قخ٧قٮٛ ا١٤ٔ٠ٮػةة ث٤ػة     قا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي٬٣ِٚي قراذ  ا٠ؼٙةع   د٠ػ
ًلػة االخظػةخ انٙؾ٭ٝػي    ق"أخ٤ٮـ"،  ٣ْ ٦ّةـ إخاذ  امل٣٬١ٔةة احخاذ٭ة خقةٓؼ ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  أ٭

  ا٬٠ٜػح امل٧ةفػت ال٦قػظةث٫ة     ا٠ظا٣٬ػة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة   ن٧٣ٮػة إ٠ػ     ٦ٝػٟ املقػؤق٠ٮةة ا  
أ٦ٚٝح ا٬٠ال٭ػةة املدظػؼ     2221 ٧٣ؽ ٓةـ. قثظقت ا٠ؼذافة 2220ٌَ ٩٠   ٫٦ة٭ة ٓةـ املػ

١٣ٮةذ خقالذ أ٣ؾ٭اي ىلع ألاةؿ ر٧ةاٮة ق٣دٔؼخ  انٍؾاؼ ٥٣ املقةٓؼ  ان٧٣ٮة  ٣2ة ٭ٝؾب ٥٣ 
  لػاٟ ثػؾا٣س   قد٠ػٞ   ةخ احٙؾ٭ٝػي   ا٠وػ٣٬ةؿ.    ثٔزة االخظ١٠ج١ؼاف املقة٪٤ة ث٬ٝاة 

ٖة٠جلػة ٣ػة خ٧ٚػؽ٪ة لػؾكةة املٝػةقالة ثةحيػةٙة إ٠ػ         ا٠دػي  خؼذ٭ت ق٣ٔؼاة قإفؼا  املمػ٬ذ   
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ا٠ػؼ٢ٓ   2229قا٠دي ٜػؼ٣ح ٧٣ػؽ ٓػةـ     UNSOS ""٭٦٬و٬ص٣قة٪٤ةة ا٬٠ال٭ةة املدظؼ    
 .أخ٤ٮـ ٠جٔزة االخظةخ انٙؾ٭ٝي   ا٠و٣٬ةؿ ق٥٣ ر٢ا٬١٠شقدي 

ًلػة ١٤ٓٮػةة ٪ص٣٬ٮػة ثؾ٭ػة        ثةحيةٙة إ٠  خ٧ٚٮؽ طؿـ املقةٓؼ ، ٦ٚؽة ا٠ٝػ٬اة ان٣ؾ٭اٮػة أ٭
٬ٝ٠اة ا٠ػةهة ، ٖة٠جلة ثة٠مؾاكة ٣ْ اظؾكة ا٠مجةب٠وٮةة ق٣ؾاٙٛ ٤٫٣ة قش٬٭ة افد٫ؼٙح لػ
ل٧ح ا٬٠ال٭ةة املدظػؼ  ٖػةذاة ش٬٭ػة   ا٠وػ٣٬ةؿ يػؼ أ٪ػؼاؼ       ، ق٦ةبا٠و٣٬ة٠ٮة ققطؼاة خ

يؾثةة ثَةاؾاة ثػؼقف ٍٮػةذ ٧٣ػؽ ٭٦٬ٮػ٬ د طؿ٭ػؾاف      ق 2221ة٬٦ف ا٠زة٦ي ٧٣ؽ ٭٧ة٭ؾ د ك٣ػد١ٚة 
ٓلة ش٤ةٓٮلة ٥ٓ ا٧٠ٚـ ٬ٝ١٠اة ا٠و٣٬ة٠ٮة  ق  ا٠ق٬٧اة انغٮؾ  ،2266 كةف ذثْ ٪ؽ٨ ا٠ًؾثةة خٙة

 ق٭٦٬ٮػ٬   2261ُٜدٟ ش٧ؼ٭ةف أ٣ؾ٭اٮةف   ا٠و٣٬ةؿ )٣ة٭٬ قأق ا٬ٝ٠اة ا٠مؾ٭اة ٠حخظةخ انٙؾ٭ٝي. 
 ثظقت ا٠ؼذافة. قأهٮت ٓؼخ خغؾ( 2260

 

 تركيا

قػة٦ٮة  جٔؼ أف ا٦ػؾٍػح ث٤ٔػٛ   ا٠وػ٣٬ةؿ خث٣٬١ةفػٮةل ق٣ػ٥ غػحؿ احٖةرػة اح٦       أ٣ة خؾكٮة ٙ
 ،2262، قٜٔح اخٚةٜٮة خؼذ٭ت ٓقاؾك ٣ْ ا٠ق١َةة ا٠و٣٬ة٠ٮة   ٓةـ قاملقةٓؼاة اح٤٦ةاٮة

٧ٓػؼ٣ة اٙددظػح ٜةٓػؼ      2261ثٔػؼ ٓػةـ    ا٠وػ٣٬ة٠ٮة قراخة خؾكٮة ٥٣ ٣قةٓؼخ٫ة ٬ٝ٠اة ان٥٣ 
ش٧ؼك خؾكي  222، ا٠دي خ٢ً ط٬ا٠ي "خؾكق٬ـ"٭ؼ    ٣ٝؼ٭م٬ خق٤  ٣ٔقاؾ ٓقاؾ٭ة شؼ

 .ه٣٬ة٠يش٧ؼك  6222ق٠ؼ٭٫ة ٣ؾاٙٛ ٠دؼذ٭ت ٣ة ٭وٟ إ٠  

أ٣ٮؾ٪ة ا٠مٮع أث٬ ٓجٮػؼ   ، قا٠دي قه٫ٚة ؾكة ا٠مجةب إ٠  ل٥ ط١٤ة يؼ خؾكٮةقٜؼ خْٙ د٠ٞ ط
ـ "٣ٔقػاؾ   خٔػؾض . ق2261 ٣ػة"   ذفػة٠ة هػ٬خٮة   ٭٠٬ٮػ٬    ان ثػ "ٓؼق أط٤ؼ ٤ٓؾ  "خؾكقػ٬

ق٭٦٬ٮػ٬   2222  ٭٦٬ٮػ٬  افدم٫ةخ٭ة ٪ص٤ةة ق ٫2260ص٬ـ ٥٣ ٜجٟ طؾكة ا٠مجةب   ٣ة٭٬ ٠
خٔؾيح ١٤ٓٮةة خؾكٮة أغؾى ٠ٔؼ  ٪ص٤ػةة ثٔجػ٬اة   ق 2222٪ص٬ـ هةذقغي   خ٬٤ر ق 2226

 ٦ةفٚة قٖٮؾ٪ة.
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ش٧ػػػؼك ٣ػػػ٥ ا٠صػػػٮك ا٠ػػػ٧ٍ٬ي  5222، غََػػػح أ٦ٝػػػؾ  ٠دػػػؼذ٭ت طػػػ٬ا٠ي ثمػػػاٟ ٓػػػةـ
٣ػػ٥ يػػجةط  6222ثةحيػػةٙة إ٠ػػ  طػػ٬ا٠ي   ؾشػػؾ".ش" ثةفػػ٢ قطػػؼاةأق ٣ػػة ٭ٔػػؾؼ ا٠وػػ٣٬ة٠ي 

، قاٙٝػػح خؾكٮػػة ثةحيػػةٙة إ٠ػػ  د٠ػػٞ "٪ؾ٣ٔػػؼ".ا٠مػػؾٍة ا٠ػةهػػة املٔؾقٙػػة ثةفػػ٢ قطػػؼاة  
 ٣622ػػ٥ يػػجةط ا٠صػػٮك ا٠ػػ٧ٍ٬ي كػػٟ ٓػػة٣ٮ٥ ق 622ق٣ػػ٥ ا٠ٝػػ٬اة ا٠ػةهػػة  662خػػؼذ٭ت ىلع 

 "شؾشػػؾ"ش٧ػػؼك ٣ػػ٥  5222، خذثػػح خؾكٮػػة 2222ق  2269ثػػٮ٥ ٓػػة٣ي قيػػةثٌ هػػ٘ كػػٟ ٓػػةـ. 
، قطػػ٬ا٠ي ت ثةحيػػةٙة إ٠ػػ  كدٮجػػة خٓػػ٢ قاطػػؼ (٣ٝقػػ٤ة إ٠ػػ  رحرػػة أ٬٠٭ػػة )أق خقػػْ كدةاػػ

ًلػػة طػػ٬ا٠ي   022يػػةثٌ ق٣ػػة ٭ٝػػؾب ٣ػػ٥   022 ٣ػػ٥  6،222يػػةثٌ هػػ٘. ك٤ػػة خذثػػح خؾكٮػػة أ٭
  ٥ ا٧٠قػػة ( )٣ػػ يػػةثَة 52ا٬٠طػػؼ  انق٠ػػ  ٣ػػ٥ طػػ٬ا٠ي ، ث٤ػػة   د٠ػػٞ "٪ؾ٣ٔػػؼ"لػػؾٍة 
، أك١٤ػػح خؾكٮػػة خػػؼذ٭ت أ٦ػػ٬اع ٣ػد١ٚػػة ٣ػػ٥ ٜػػ٬اة     2222ثظ١ػػ٬ؿ ٓػػةـ  ق. 2226أٖقػػَـ 

 .ان٥٣ ث٤ة   د٠ٞ ا٬ٝ٠اة ا٠ػةهة

كةف ا٬٤٧٠دث ا٠دؾكي ٠دؼذ٭ت ٢ّٔ٣ ش٬٧خ ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي ٪٬ أغؽ املص٧ؼ٭٥ إ٠  ق
و٣٬ة٠ٮٮ٥. ٭قػ٤ض ٪ػؽا   خؾكٮة ٠جؾ٦ة٣س ٣از٘ ٣ؼخ٩ ٓةـ قاطؼ ٣ْ ٣ؿ٭س ٥٣ املؼذثٮ٥ انخؾاؾ قا٠

ثة٠دػػؼذ٭ت ا٠ص٤ػػةٓي املقػػد٤ؾ خقف اح٫٠ػػة اة ا٠وػػٔجة ١٠دػػؼذ٭ت   ٧٣َٝػػة طػػؾب ٦مػػَة 
 خقالذ أ٣ؾ٭اي ل٫ؾ٭لة. 022ق٭د٥٤ً ذقاخت خوٟ إ٠  

ًلة ٣ٔؼاة كجٮؾ  ملدؼذثٮ٫ة ث٤ة   د٠ٞ انف١ظة ث٧ةخؽ ق ٣ؼاْٙ ذلةلة ق PT-11خ٬ٙؾ خؾكٮة أ٭

Browning M2  ثةحيةٙة إ٠  املؾكجةة املؼذٓة قا٠ؽغٮؾ ،Kiri AS   قلةط٧ةة ا٠ػؼ٣ةة قا٠ػؿك
٣ؾكجػة ٓقػاؾ٭ة    02خجؾٓػح خؾكٮػة ثػأكزؾ ٣ػ٥      2226ق 2222غحؿ ٓػة٣ي  ق ا٠ؾف٤ي قانطؽ٭ة.

. ك٤ػة ٜػؼ٣ح   ةلػةط٧ة غػؼ٣ة   21قأكزؾ ٣ػ٥   ٦Kirpiة١ٜة ش٬٧خ ٥٣ ٍؾار  22ق "شؾشؾ"٬٠طؼاة 
خػؾشػح أذثػْ    2222 )٭٠٬ٮػ٬(  ، ثظ٬١ؿ خ٤ػ٬ر  خؾكٮة خؼذ٭جةة ١٠ًجةط املدػووٮ٥ قيجةط ا٠و٘

٣ص٬٤ٓةة ٥٣ ا٠ًجةط قغ٤ػـ أٙػ٬اث ٣ػ٥ يػجةط ا٠وػ٘ ٣ػ٥ انكةخ٭٤ٮػة ا٠ٔقػاؾ٭ة ق٣ؾكػؿ          
. ٪ؽا   خ٧ةٜى هةذح ٣ْ ا٠ؼ٢ٓ املٮؼا٦ي ان٣ؾ٭اػي  ؼذ٭ت ا٠ٔقاؾك ا٠دؾكي ىلع ا٠د٬ا٠يا٠د

 املٝؼـ إ٠  ٬٠ا  خ٦ةب.
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، غ١ػن أطػؼ   كٝػ٬اة ٜدة٠ٮػة كٚػؤ     شٮػؼ  فػ٤ٔة   ٪ؽ٨ ا٬ٝ٠اة اكدقجح ىلع ا٠ؾ٢ٖ ٥٣ أفق
      ٓ ٝػح ثمػؼ  ثقػجت فػ٬      ٮا٠دظ١ٮحة ا٠ظؼ٭زة إ٠ػ  أف "أك ٙٔة٠ٮػة ٜدة٠ٮػة ٜػؼ خاػ٬ف ٜػؼ أ

ا٧٠ػةذ ىلع ٣ػؼ٦ٮٮ٥ اطدصةشلػة     "شؾشػؾ" أ١ٍٝح ٜػ٬اة   2226ٙجؾا٭ؾ  ٚيٙ"، االفدػؼاـ ا٠قٮةفي
ثمػاٟ ٖٮػؾ    "٪ؾ٣ٔػؼ" آد١ٝػح لػؾٍة    2226أثؾ٭ػٟ    ق ،ىلع خ٤ؼ٭ؼ قال٭ة ٙةذ٣ةش٬ كؾاٮـ

، قال٭ػة ا٠ص٧ػ٬ب ا٠ٗؾثػي      ٮ٥ ق٪ةش٤ح ذؤفة  ه٣٬ة٠ٮٮ٥ فةثٝٮ٥ٜة٦٬٦ي هظٚٮٮ٥ ه٣٬ة٠ٮ
 .ؾبٮثٮؼقا قخقف٤ق، قش٤١ؼقغ

ةذ. كة٦ػح  ثػؼقف ٍٮػ   TB2ة ثٮؾٜػؼاذ  ثَةاؾا ا٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة رقخة خؾكٮة 2226  خ٭ق٤جؾ 
َ    خ٤ٟٔ ا٦َحٜة ٥٣ ٣ٝؼ٭م٬ حع ٠ػؼ٢ٓ ٜػ٬اة   ، قكةف ٭٬ٝخ٪ة أٙػؾاخ أخػؾاؾ قافػدػؼ٬٣ا ٠حفػد

٧ٓؼ٣ة كةف ث٢٫ًٔ ٣ق١ظة قثؼأقا   ل٥ يؾثةة يػؼ أ٪ػؼاؼ    2222طد  أقاغؾ ٓةـ  "شؾشؾ"
 .خةثٔة ٠ظؾكة ا٠مجةب

٢ هٮة٦ة ٬ٝ١٠اة ا٠ص٬٭ة ، خصؼذ احلةذ  إ٠  أ٩٦ ىلع ا٠ؾ٢ٖ ٥٣ ٓؼـ قش٬خ ٍةاؾاة أق أٍٝأغٮؾلا
 ثظقت ا٠ؼذافة. .، إال أ٫٦ة أذف١ح ثٔى ا٠َٮةذ٭٥ ١٠دؼذ٭ت   خؾكٮةا٠و٣٬ة٠ٮة

 

 االتحاد األوروبي

٥٣ غحؿ ثٔزة  2262ٜؼـ االخظةخ انقذقثي املقةٓؼ  ان٧٣ٮة ٬ٝ٠اة ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ٮة ٧٣ؽ ٓةـ 
ا٠دؼذ٭ت ا٠دةثٔة ٩٠ )ثٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ( خد٤زٟ أ٪ؼاؼ االخظػةخ انقذقثػي     

ة ٠ة َٜػةع ا٠ػؼٙةع ا٠وػ٣٬ة٠ي    ٣قةٓؼخ٩ ان٧٣ٮة   ر٭ةخ  كٚػة   قٙٔة٠ٮػة ق٣وػؼاٜٮة ق٣قػ    
 ثظقت ا٠ؼذافة. ٠د٤اٮ٥ ا٠ق١َةة ا٠و٣٬ة٠ٮة ٥٣ خ٠٬ي املقؤق٠ٮةة ان٧٣ٮة ثماٟ خؼذ٭صي

، أطػؼ  كػةف ٣ٝؾ٪ػة   ا٠جؼا٭ػة   أق٧ٖػؼا     ، ا٠دػي ٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠وػ٣٬ةؿ كة٦ح ث
٥٤ً خٓػ٢  قا٠ؽك ٭د "ه٣٬ةؿ ف٤١ي"ش٬ا٦ت ا٫٧٠س املداة٣ٟ ٠حخظةخ انقذقثي ٤ٔ١٠ٟ ٥٣ أشٟ 

، ًٙػحل ٓػ٥ ٜػؼذاة إ٦ٚػةد ا٠ٝػة٬٦ف      انقذقثي ٠جٔزة االخظػةخ انٙؾ٭ٝػي، قان٣ػ٥ ا٠جظػؾك    االخظةخ 
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ثػؼأة ثٔزػة االخظػةخ انقذقثػي   ا٠وػ٣٬ةؿ ثدٝػؼ٭٢ خٓػ٢        قاملؼ٦ي ا٠جظػؾك   ا٠وػ٣٬ةؿ.   
خؼذ٭جي خادٮاي ملقةٓؼ  ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠وػ٣٬ة٠ي املٔػةخ خمػاٮ٩١ طػؼ٭زلة ىلع خاػ٬٭٥      

أر٧ػة  قش٬خ٪ػة    .2260إيةٙة املم٬ذ  االفدؾاخٮصٮة إ٠  خ٬ٚ٭ى ا٠جٔزة   ٓػةـ  خ٤ح ق ،٬ٜاة
٘    كة٦ح ثٔزػة اال  2260ق   2262  أق٧ٖؼا ثٮ٥ ٓة٣ي  ٣ػ٥   خظػةخ انقذقثػي   ا٠وػ٣٬ةؿ خدػأ٠

 خق٠ة ٬ًٓ   االخظةخ انقذقثػي. 65، خ٢ اغدٮةذ٪٢ ثماٟ أفةفي ٥٣ فجٔة إ٠  ٙؾخ 222-652
 ثظقت ا٠ؼذافة.

ًلة قطؼ  ط٤ة٭ة ٬ٜا٫٣ة خ٢ً ثٔزة االق ٙؾخلا ٜؼ٣د٫ة إ٭َة٠ٮػة.   12خظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ أ٭
، ث١ٕ إش٤ة٠ي "ا٠داة٠ٮ٘ ا٠ٔة٣ة" ١٠جٔزة ا٠دي خَٗٮ٫ػة خ٠ٮػة أرٮ٧ػة ا٠دةثٔػة ٠حخظػةخ      ثماٟ ٓةـق

 ا٠دي 2222ق  ٣2226ْ املٮؿا٦ٮة ا٠ظة٠ٮة ٠ٔة٣ي  ١٣2262ٮ٬ف ٭٬ذق ٧٣ؽ ٓةـ  625انقذقثي ط٬ا٠ي 
، ٢٠ خقٚؾ ثٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ ٓػ٥ أك ٜد١ػ    ١٣ٮ٬ف ٭٬ذق. طد  اٯف 60.5خج١ٕ 

، ٠ا٥ طؾكة ا٠مجةب ٪ةش٤ح ٬ٜاٟٙ ا٠جٔزة ثقٮةذاة ٣ٚػػػة   ٧٣ةفػجدٮ٥:   ثظقت ا٠ؼذافة
 أيةٙح ا٠ؼذافة. ثظقت ٣ة 2269 قأ٭٬١ؿ د فجد٤جؾ 2260  أكد٬ثؾ د خمؾ٭٥ انقؿ 

كة٦ح ثٔزة االخظةخ انقذقثي    ٣2260ٝؼ٭م٬   ٓةـ  ثظ٬١ؿ ا٬٠ٜح ا٠ؽك ا٦د١ٝح ٙٮ٩ إ٠  
ٜلة ١٠دؼذ٭ت قاحذلةخ. ك٤ة ٜػؼ٣ح ا٠جٔزػة ك٤ٮػةة هػٗٮؾ  ٣ػ٥ املٔػؼاة ٖٮػؾ         ا٠و٣٬ةؿ خؼ٭ؾ ٙؾ

خ٤ٓح قا٠ٚدةكة قلةذكح   ثٔى أ٦مَة إ٦مة  ا٠ج٧ٮة ا٠دظدٮة قا٠دٔةقف املؼ٦ي ا٠ٔقاؾك. 
٣٬ةؿ ثمػاٟ أفةفػي قراذ  ا٠ػؼٙةع قانذكػةف     ا٠ٚؾؽ االفدمةذ٭ة ٠جٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و

ا٠ٔة٣ة ١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي، ث٤ة   د٠ٞ خٔؿ٭ػؿ ا٠ؾٜةثػة املؼ٦ٮػة ىلع ا٠صػٮك ٜة٣ػح      
ثٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ ثدؼذ٭ت ش٬٧خ ٙؾخ٭ٮ٥ ق٣ؼذثٮ٥ ه٣٬ة٠ٮٮ٥ ققطؼاة ٣مػة   

ثػؼأة   2261املٝؾ. اثدػؼا ل ٣ػ٥ ٓػةـ      ٬ق٬٣ِٚ (ٙوٮ١ة قٜةخ )ق٣دػووة قٜةخ  ٢٫٤ّٔ٣ ٥٣ 
ا٠دػؼذ٭ت ا٠ٚػؾخك(   )ثٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ   ا٠دؼذ٭ت ىلع ا٬٠طػؼاة ثػؼالل ٣ػ٥    

 ٠د٠٬ٮؼ قخصؼ٭ؼ قطؼاة املمة  ا٠ػٚٮٚة امل٬ش٬خ    ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي.
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ا٠ؼ٢ٓ ا٠جٔٮػؼ   ؿ ٪ؽا ان٣ؾ هٔجلة ٥٣ غحؿ ٣َة٠جة ا٠جٔزة ثةٓد٤ةخ ألاة ك٬ذق٦ةشةاظة ح ش١ٔ

" ا٠دػي خػ٢ ط٫١ػة )اٯف(    emalF، ٙٝؼ خذثح ا٠ٔؼ٭ػؼ ٣ػ٥ ٣ػة ٭قػ٤  ثمػؾكةة "     ٣ؤٜدلة. ق٣ْ د٠ٞ
كةف  2222 ثظ٬١ؿ أٖقَـقو٣٬ة٠ي. ا٠دةثٔة ١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠ 600قكدٮجة املمة  ا٠ػٚٮٚة 

، ةف ٦و٢٫ٚ خٝؾ٭جة ٣ػ٥ قطػؼاة املمػة    ش٧ؼك. ك 1222االخظةخ انقذقثي ٜؼ خذب ٣ة ٭ٝؾب ٥٣ 
ة كةف اٯغؾقف ٣ؿ٭صلة ٥٣ ا٬٠طؼاة املدػووة ٣زٟ ٙوةاٟ امل٧٫ؼفٮ٥ )ا٠ٝدة٠ٮػة قيػجةط   ثٮ٤٧

 .٥( ثظقت ا٠ؼذافةط قاملؼذثٮ٥ قاملؼذثٮ٥ ا٠و٣٬ة٠ٮٮا٠و٘ قا٠ًجة

ش٧ؼك أق أذثْ فؾا٭ة  522ا٫٠ؼؼ ا٠ظة٠ي ٠جٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ ٪٬ خؼذ٭ت ط٬ا٠ي 
خقذ   00ـ االخظػةخ انقذقثػي   ٜػؼ  2222 ثظ٬١ؿ أكدػ٬ثؾ  ٥٣ شةاظة ك٬ذق٦ةىلع ا٠ؾ٢ٖ قكٟ ٓةـ. 

٣ؼذثلة. قثؽ٠ٞ ٭وٟ ا٠ٔؼخ احش٤ػة٠ي ٤١٠دػؼذثٮ٥    621، ثةحيةٙة إ٠  ٙؾخلا 6100أغؾى، قخ٢ خؼذ٭ت 
احخاذاة ٢٠ ٭ٝؼـ االخظةخ انقذقثي ٣قةٓؼ  ٓقاؾ٭ة ٣جةلػؾ  ٠ٝػ٬اة   . ق0122إ٠  ٣ة ٭ٝؾب ٥٣ 

 اح١ٜٮ٤ٮة ثظقت ا٠ؼذافة.

١٣ٮ٬ف ٭٬ذق  22 ،غون ٣ؾٙٛ ا٠قحـ انقذقثي ا٠صؼ٭ؼ ا٠دةثْ ٠حخظةخ انقذقثي 2226  ٭٠٬ٮ٬ 
٠ؼ٢ٓ ٬ٜاة ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي املدٔةقف ٣ْ ٬ٜاة االخظةخ انٙؾ٭ٝي. كػةف ٪ػؽا ٤٫٣ػة    

ٙ       ٦ػ٩، نقؿ ٣ػؾ   ثماٟ غةص ن دػةؾ ١٠ػؼقؿ   فػ٤ض ٠حخظػةخ انقذقثػي ثدٝػؼ٭٢ خٓػ٢ ٓقػاؾك 
ىلع أ٤ٓػةؿ   ١٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي   ؼ٢ٓ ا٠ػ ، خ٢ إ٦ٚةؽ املد١ٝٮة ٩٠. ق٣ْ د٠ٞ طد  اٯف

، ق٣ٔػؼاة  قخْٙ خاة٠ٮ٘ خمٗٮٟ ٣ؾكػؿ ا٠دػؼذ٭ت   ،دأ٪ٮٟ   ٣ؾٙٛ ا٠دؼذ٭ت ا٠ػةص ث٫ةإٓةخ  ا٠
، قاملٔػؼاة ٖٮػؾ ا٠ٚدةكػة.    ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي   امل٬ِٚٮ٥ انفةفػٮة ٤١٠دػؼذثٮ٥     

ًلة ٣ؾكجػةة ٬٠ ق  ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي   طػؼاة  خ٧٤ًح طؿ٣ة االخظةخ انقذقثي انطؼت أ٭
ط٧ةة ٦ٝػٟ ا٠ٝػ٬اة، قهػ٫ةذ٭س املٮػة٨، قلػةط٧ةة ا٠جٮػٞ أب، قفػٮةذاة        ، قخظؼ٭ػؼال لػة  املؼذثة
 ، ًٙحل ٥ٓ املٔؼاة ا٠ٚؾخ٭ة قأش٫ؿ  ا٠ؾاخ٭٬.احفٔةؼ

ـ  ىلع ا٠ؾ٢ٖ ٥٣ أف ٣قة٪٤ةة ثٔزة االخظةخ ، إال أ٫٦ػة ٓة٦ػح   انقذقثي كة٦ح إ٭صةثٮة ثماٟ ٓػة
، كة٦ػح اٯرػةذ ا٠دمػٗٮ١ٮة    ذاٮقٮٮ٥. أقالل، ك٤ػة غ١وػح إطػؼى ا٠ؼذافػةة     ٥ ٓصؿ٭٥ خمٗٮ١ٮٮ٣٥
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امل٬٤١فة ن٦مَة ثٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ يبٮ١ة غحؿ ا٠قػ٬٧اة ا٠قػجْ انق٠ػ     
ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ٥٣ ٫١٤ٓة ن٩٦ ٢٠ ٭ا٥ ٪٧ةؾ اذخجةط قايض ثٮ٥ أ٦مَد٫ة ا٠دؼذ٭جٮة ق١٤ٓٮةة 

جةلؾ انقؿ ٥٣ ثٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ املدؼذث٬ف ا٠ؾاثٌ امل .املٮؼاف   ا٠و٣٬ة٠ي
خوؾٙح ٬ٜاة ا٠صػٮك   ٪٧ة "ثةخاثةخق" ٣ْ ١٤ٓٮة 2269املمةذك٬ف   ا١٤ٔ٠ٮةة شة قا   ٓةـ 

ثٔػؼ أف   "اطدٚػةظ "ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي ا٠دي خذث٫ة االخظةخ انقذقثػي   املٝػةـ انقؿ كٝػ٬اة    
. قخ٬اهٟ قطؼاة ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ٛ طؾكة ا٠مجةبثة٠دٝؼـ   ٧٣ةٍؾ ؾشخ٦ةب قش ح ٬ٜاةٜة٣

 يا٠و٣٬ة٠ي املؼذثة ٥٣ ٜجػٟ االخظػةخ انقذقثػي ا٤ٔ٠ػٟ ثمػاٟ أفةفػي   ٧٣َٝػة لػةثٮ١        
 .ا٠ق١ٚ 

، خج٧  ٫٦س خؼذ٭ت قإٍحؽ. ق٢٠ خ٧مؾ ٣ؾلؼ٭٥ خظةخ انقذقثي، ٣زٟ خؾكٮةا٠ٝٮؼ ا٠زة٦ي ٪٬ أف اال
ق٣قدمةذ٭٥ ٓقاؾ٭ٮ٥ ملؾاٙٝة قطؼاة ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي املؼذثػة   ا١٤ٔ٠ٮػةة املٮؼا٦ٮػة.      
٭ؼذؾ ٬ِٚ٬٣ ثٔزة ا٠دؼذ٭ت ا٠دةثٔة ٠حخظةخ انقذقثػي كٮػ٘ ٭ػؤرؾ ٦ٝػن املمػ٬ذ  املٮؼا٦ٮػة       

ك٤ة الطُ أطؼ ٣قؤق٠ي ثماٟ ف١جي ىلع ٜؼذخ٢٫ ىلع ٣ؾاٜجة قخٝٮٮ٢ خرةذ ثؾا٣س ا٠دؼذ٭ت. 
ًلة ٍؾؽ قأفة٠ٮت ٣ظؼقخ  ١٠ٗة٭ة ٠دٝٮٮ٢ ا٠دؼذ٭ت  ثٔزة االخظةخ انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ، ٪٧ةؾ أ٭

، ثقػجت ا٠جٮبػة ان٧٣ٮػة قطٝٮٝػة أف ثٔزػة االخظػةخ       خ٢ إشؾاؤ٨ قثة٠دة٠ي شػ٬خ  ا٠دػؼذ٭ت  ا٠ؽك 
ة االخظػةخ  انقذقثي   ا٠و٣٬ةؿ ال خ٧دمؾ   ٧٣ةٍٛ ا١٤ٔ٠ٮػةة. ٠ػؽ٠ٞ ٭صػت أف خٔد٤ػؼ ثٔزػ     

 ثظقت ا٠ؼذافة. انقذقثي ىلع امل٣٬١ٔةة املٝؼ٣ة ٥٣ ٦ّؾاا٢٫ ا٠و٣٬ة٠ٮٮ٥.

 

 اململكة املتحدة

ثٔؼ أف كة٦ح قاطؼ  ٥٣ أقااٟ ٣ٝؼ٣ي املقةٓؼ  ان٧٣ٮة ا٠ز٧ةاٮة ٠جٔزة االخظةخ انٙؾ٭ٝػي    
ٮػة  ثؼأة امل١٤اة املدظػؼ    خٝػؼ٭٢ املؿ٭ػؼ ٣ػ٥ املقػةٓؼ  ان٧٣      2221ا٠و٣٬ةؿ ٧٣ؽ ٓةـ  

ـ  .ؾٍة ا٠ٚٮؼذا٠ٮػة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة  ١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠وػ٣٬ة٠ي قا٠مػ   قىلع ا٠صج٫ػة   2260   ٓػة
ا٠ؼث٣٬١ةفٮة أخى د٠ٞ إ٠  ٜٮةـ امل١٤اة املدظؼ  ثد٬٤٭ػٟ ٣ػؤخ٤ؾ٭٥ أ٧٣ٮػٮ٥ ذاٮقػٮٮ٥ طػ٬ؿ      
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٤ة خ٤ٓح امل١٤اة املدظػؼ  ثٔزػة االخظػةخ انقذقثػي     ، ك2261ق 2260ا٠و٣٬ةؿ   ٧٠ؼف ٓة٣ي 
٧٣ػؽ  ( ق2222ةؿ )طد  ا٦قظجح ثؾ٭َة٦ٮة ٥٣ االخظةخ انقذقثػي   ٭٧ػة٭ؾ   ا٠دؼذ٭جٮة   ا٠و٣٬

ًلة ثأكزؾ ٥٣  2260ٓةـ   ١٣ٮ٬ف ش٧ٮػ٩ إفػدؾ٠ٮ٧ي   هػ٧ؼقؽ     60فة٪٤ح امل١٤اة املدظؼ  أ٭
ان٢٣ املدظؼ  االفدب٤ة٦ي ٠د٬شٮ٩ ٣جةخذاة ٣اةٙظة ا٠ٔج٬اة ا٧٠ةفٚة قا٠ؼ٢ٓ ا٬١٠شقدي ٖٮؾ 

ا٠ؽ٭٥ ٭مةذك٬ف   ١٤ٓٮةة ٣مػدؾكة  ٥٣ ش٬٧خ ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي  13900 ا٠ٚدةؾ إ٠ 
قل٤ٟ د٠ٞ ا٠ٗؽا  قاملة  قا٬ٜ٬٠خ قا٧٠ٟٝ قا٠ػٮةـ )أ٣ٮو٬ـ قأخ٤ٮـ(  ٣ْ ثٔزة االخظةخ انٙؾ٭ٝي

 .قاحغح  ا٠َجي   ٣قؾج ا١٤ٔ٠ٮةة قاالخوةالة ق٣ػةرف ا٠ؼٙةع املٮؼا٦ي

ًلػة ٣ؾكػؿ خ٧قػٮٛ ا١٤ٔ٠ٮػةة      ٠٬٣ػح امل١٤اػ   ٧٣2226ؽ فجد٤جؾ قثظقت ا٠ؼذافة  ة املدظػؼ  أ٭
 ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي ق"أ٣ٮو٬ـ" )أخ٤ٮـ(.املمدؾكة   ٣ٝؼ٭م٬ ا٠ؽك ٭قدػؼ٩٣ 

، ٜؼ٣ح امل١٤اة املدظؼ  ١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠يٙٮ٤ة ٭د١ٔٛ ثةملقةٓؼ  ان٧٣ٮة ا٠ز٧ةاٮة ق
الد١٤ح املقػةٓؼ    ،2222إ٠   ٥٣2265 خقذ  نًٓة  ٣ػد١ٚٮ٥   َٜةع ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ي.  22

ىلع ا٠دؼذ٭ت قخ٬ٙٮؾ املٔؼاة قخ٢ٓ  ١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠يا٠ز٧ةاٮة ٥٣ امل١٤اة املدظؼ  
، ٜة٣ح امل١٤اة املدظؼ  ثدؼذ٭ت قخٙػْ ذقاخػت   ىلع قش٩ ا٠دظؼ٭ؼقظدٮة قاملؾخجةة. ا٠ج٧ٮة ا٠د

ش٧ػؼك ٣ػ٥ ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي         0222خقالذ أ٣ؾ٭اي ٠ظ٬ا٠ي  622ل٫ؾ٭ة ٜؼذ٪ة 
(. ك٤ػة خ٤ٓػح امل١٤اػة    3أخ٤ػٮـ   –أ٣ٮوػ٬ـ   )ق٪٬ ٣ة ٭د٬اٙػٛ خٝؾ٭جلػة ٣ػْ َٜػةع     12ا٠َٝةع 

٣ص٧ؼ  2122املدظؼ  ثؾا٣س ا٠دؼذ٭ت ا٠دي ٜؼ٣د٫ة ثٔزة االخظةخ انٙؾ٭ٝي   ا٠و٣٬ةؿ ٠ظ٬ا٠ي 
ا٠ٚٮؼذا٠ٮة ا٠و٣٬ة٠ٮة ثةحيةٙة إ٠  ثٔى انر٭ة  قاملؾكجػةة قأش٫ػؿ  ا٠ؾاخ٭ػ٬. ك٤ػة       ا٠مؾٍة 

خ٤ٓح ٣مةذ٭ْ ا٠ج٧ٮة ا٠دظدٮة ٣زٟ ٣ؾاكؿ ا٠مؾٍة ق٣جة٦ي املٝػؾاة ق٣ؾاٙػٛ ا٠دػؼذ٭ت ق٦ٝػةط     
ًلػة خٓػ٢ ا٠ج٧ٮػة      قٙظن املؾكجةة ققذلة ا٤ٔ٠ػٟ املٮاة٦ٮاٮػة.     ٜػؼ٣ح امل١٤اػة املدظػؼ  أ٭

قرا٧ػةة   ، ث٤ػة   د٠ػٞ ٣ؾكػؿ خػؼذ٭ت    ، ال فٮ٤ة ط٬ؿ ثٮؼقاو٣٬ة٠ي١صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠ا٠دظدٮة ٠
، ثةحيػةٙة إ٠ػ  خصؼ٭ػؼ ا٠ٔؼ٭ػؼ ٣ػ٥ ٖػؾؼ ا١٤ٔ٠ٮػةة. ٜػؼ٣ح         ق٣ؾكؿ ٬٠شقدي ق٣ٝؾ ذاٮقػي 

،   خؼذ٭ت ش٤ةٓي ا٠دي لةذكحامل١٤اة املدظؼ  ٣ٔؼاة ٬ٝ٠اة ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي 
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احفػػٔةٙةة انق٠ٮػة( ق٣ٔػػؼاة  ث٤ػة   د٠ػٞ املٔػػؼاة ا٠مػوػٮة )ا٠ػػؿك ا٠ؾفػ٤ي قانطؽ٭ػة ق     
 االخوةالة قا٠ػٮةـ قاملؾكجةة ٠اٟ كدٮجة ٣اد١٤ة.

 

 تحديات رئيسية 01

ال خؿاؿ ٪٧ةؾ خظؼ٭ةة كجٮؾ  خظ٬ؿ خقف ث٧ة  ق٦مؾ غػؼ٣ةة أ٧٣ٮػة هػ٣٬ة٠ٮة    قثظقت ا٠ؼذافة 
، ثإ٭صةر ٓمؾ  ٥٣ ا٠دظؼ٭ةة ا٠ؼذافة قٓؾيح ،ق٪ٮةك٫١ة انفةفٮة امل٬١َثة ٙٔة٠ة ق٣ؤفقةخ٫ة

 .ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي  املٝةـ انقؿ خ١ٞ ا٠دي خ٬اش٩ 

 

 كوة مستدامة ماليا .0

ة أكزػؾ ٣ػ٥ ٓح٣ػ   ق٠ػٮـ  ٠ٮـ ٣ؤفقة  ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي٭ٔدٝؼ ثٔى املظ١١ٮ٥ أف 
، ٣زػٟ  ٣قػدػؼ٣ة ١٠ظوػ٬ؿ ىلع املػ٬اذخ    "ٓح٣ة خصةذ٭ة"، خصةذ٭ة ٧٣دمؾ  ثماٟ افدؾاخٮصي
ي ٤٫٣ة كة٦ح ٣ص٬٤ٓة ا٠ػؼ٣ةة ان٧٣ٮة ا٠د. ق١ٓة ا٠ػةذشٮةا٠دؼذ٭ت قاملٔؼاة ٥٣ ا٠ص٫ةة ا٠ٚة

، ٥١ٙ خا٬ف ٣قدؼا٣ة ٣ة ٢٠ خا٥ ا٠ق١َةة ا٠و٣٬ة٠ٮة ٜةخذ  ىلع خظ٤ػٟ خاة٠ٮ٫ٚػة.   ٭د٢ ث٧ةؤ٪ة
، ق٭م٤ٟ د٠ٞ خْٙ ا٠ؾقاخت قاملٔؼاة قا٠د١ٔٮ٢ قا٠دؼذ٭ت قا٠ج٧ٮة ا٠دظدٮة قاملٔةلةة ا٠دٝةٓؼ٭ة

 ا٠صٮك ا٠ؽك خؾ٭ؼ٨.خاة٠ٮ٘ ٮة قطؼ٪ة خظ٤ٟ طد  اٯف ال خقدَٮْ ا٠ق١َةة ا٠و٣٬ة٠ق

 2261 ٧٣ػؽ ٓػةـ   ثةملبػة   02و٣٬ةؿ ث٧قجة خؿ٭ؼ ٥ٓ ىلع ا٠ؾ٢ٖ ٥٣ ر٭ةخ  اح٭ؾاخاة املظ١ٮة ١٠ق
ىلع ا٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة أف خٚاؾ ١٣ٮػة   ٦ػ٬ع قطصػ٢ ا٠ػػؼ٣ةة      -ثظقت ا٠ؼذافة  –٭صت 

 ا٠ظا٣٬ةان٧٣ٮة ا٠دي ٭٤ا٫٧ة خظ٤ٟ خا١ٚد٫ة. ق٭ؾشْ د٠ٞ شؿاٮلة إ٠  أف أكزؾ ٥٣ ر١زي ٣ٮؿا٦ٮة 
 خأخي ٥٣ ٣ة٦ظٮ٥ غةذشٮٮ٥.

١٣ٮ٬ف خقالذ  952.1ؼذا٠ٮة ، ٭ج١ٕ إش٤ة٠ي املٮؿا٦ٮة ا٠ٚٮ فجٮٟ املزةؿىلع 2220 جة٧٠قجة ٠ٔةـ ٙ
غػةذشٮٮ٥، ال فػٮ٤ة ا٠ج٧ػٞ     ١٣ٮ٬ف خقالذ أ٣ؾ٭اي ٪ي إ٭ػؾاخاة ٣ػ٥ ٣ػة٦ظٮ٥    115، ٫٧٣ة ؾ٭ايأ٣
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% ٣ػ٥  22  ا٠ق٬٧اة انغٮؾ ، أٜٟ ث١ٝٮٟ ٥٣ ق ١٣ٮ٬ف خقالذ أ٣ؾ٭اي. 051.1ا٠ؽك ٜؼـ  ا٠ؼق٠ي
٣ٮؿا٦ٮػة   ثٮ٤٧ػة راخة   (.(6ا٦ّػؾ ا٠صػؼقؿ )  . )إ٦ٚة٩ٜ ىلع ا٠ػؼٙةع قان٣ػ٥  املٮؿا٦ٮة ا٠و٣٬ة٠ٮة خ٢ 

)االفػدػجةذاة   ٦ٮقػة لػ٫ؼة  %. 61ثظػ٬ا٠ي     2220املقػ١ظة ثمػاٟ كجٮػؾ   ٓػةـ     ا٬ٝ٠اة 
،   طٮ٥ ا٦ػًٚح ٣ٮؿا٦ٮة ا٠مؾٍة ثماٟ ٍٚٮ٘ ٥٣ ر٭ةخ  ٍٚٮٚة ق٠ا٫٧ة رةثدةا٠و٣٬ة٠ٮة( 
٭ػد٢ إ٦ٚػةؽ   ، ١٣2220ٮ٬ف خقالذ ٣ػووة ٬ٝ١٠اة املق١ظة   ٓػةـ    ٥٣660 . ق2220إ٠   2222

 22ثٮ٤٧ػة ٭ػد٢ إ٦ٚػةؽ    % ٫٧٣ػة(  ٦00قػجة  خقالذ أ٣ؾ٭اي أق  ١٣ٮ٬ف ٫٤ّٔ٣90.0ة ىلع ا٠ؾقاخت )
ؾاٙػٛ  ىلع ا٠قػ١ْ قا٠ػػؼ٣ةة، قا٠دػي خمػ٤ٟ امل     % ا٠جةٜٮػة( ١٣61ٮ٬ف خقالذ أ٣ؾ٭اي ٌٙٝ )أق 

 2220ٖٮؾ ا٬٠ايض ٥٣ ٣ٮؿا٦ٮة . ق٥٣ قا٬ٜ٬٠خ قامل٬اخ قاح٣ؼاخاة، ًٙحل ٥ٓ ا٠وٮة٦ة قاحهحطةة
 ، أق ا٠دػ٬ارف ثػٮ٥ خ٠٬ٮػؼ اح٭ػؾاخاة املظ١ٮػة     ١٣ٮػ٬ف خقالذ ١٠ٝػ٬اة املقػ١ظة    660 ٥٣ أ٭ػ٥ ٭ػأخي  
 قاملة٦ظٮ٥.

 

 
 كوة مسؤولة سياسيا .2

، قأ٣ػةـ لػٔت   ٣قػؤق٠ة أ٣ػةـ ا٠قػ١َةة ا٠ٚٮؼذا٠ٮػة     ٭صت أف خا٬ف انش٫ؿ  ان٧٣ٮة ا٠و٣٬ة٠ٮة
  ا٦د٫ةكةة  لةذكحإدا كة٦ح انش٫ؿ  ان٧٣ٮة ١٣ٮبة ثة٠ٚقةخ. إدا    ٫٦ة٭ة املَةؼ ،ا٠و٣٬ةؿ

؛ قإدا أهػجظح أخقاة   هػؾآةة ا٠وػ٣٬ةؿ    إ٠  املؼ٦ٮٮ٥ املظ١ٮػٮ٥ ة أق أفة ٬ٝ٠ا٦ٮ٥ ا٠ظؾب 
٭مػد٫ؾ كجػةذ   ، قثظقت ا٠ؼذافة ىلع ا٠ؾٓة٭ة ا٠قٮةفٮة، ٙإف ٙٔة٠ٮد٫ة قلؾٓٮد٫ة ف٬ؼ خدآكٟ



 

 21 

ةة ٬٣ِٚي ان٥٣ قاملقؤق٠ٮ٥ املؼ٦ٮٮ٥ ا٠ٚةفؼ٭٥ ثد٬ٝ٭ى كٟ ٥٣ ١٤ٓٮةة ا٠دؾق٭س قاملمدؾ٭
 .، قكح٪٤ة ٭١ٟٝ ٥٣ ا٠ٚٔة٠ٮة ا٠دمٗٮ١ٮة   املٮؼافان٧٣ٮة٤١٠ؤفقةة 

، افدػؼ٣ح ا٠ق١َةة أٙؾاخ ان٥٣ ١٠ًػٌٗ ىلع املٔةذيػٮ٥ ا٠قٮةفػٮٮ٥      ٧٣ةفجةة ٓؼ٭ؼ 
٣ظوػ٧ة خ٤ة٣لػة ٣ػ٥ ا٠ًػ٬ٗط     ىلع ا٠ؾ٢ٖ ٣ػ٥ ٓػؼـ قشػ٬خ قطػؼاة     قثؼالل ٥٣ طؾكة ا٠مجةب. 

املؼذثة   خؾكٮة ٪ي ا٠دي أرجدح أ٫٦ة أكزؾ ٓؾية  ق"ٓؾ٫٣ؼ" "شؾشؾ" ، إال أف قطؼاةا٠قٮةفٮة
يٌٗ خؾكٮة   ٪ؽا ا٠وؼخ ٢٠ ٭ا٥ ٬ٜ٭ػة ٣زػٟ يػٌٗ ا٬٠ال٭ػةة     ق٠ق٬  االفدػؼاـ ا٠قٮةفي. 
 .املدظؼ  قشة  ٣دأغؾا شؼا

إدا ٜةـ أٙؾاخ ان٥٣ ثإفة   ٣ٔة١٣ة املػؼ٦ٮٮ٥ أق غؾٜػ٬ا ٜػ٬ا٦ٮ٥ ا٠ظػؾب،      ثظقت ا٠ؼذافة،أغٮؾلا ق
ًلة فٮ٬١١ٝف ٥٣ لؾٓٮة ٤ّ٧٣ػد٢٫   أٓػٮ٥ ا٠قػاةف ق٭مػص٬ٔف طؾكػة ا٠مػجةب        ٙإ٢٫٦ أ٭

، ،   ثٔػى انطٮػةف  ىلع ٟٙٔ ا٠مي  ٦ٚق٩. ٠ؽ٠ٞ ٥٣ املزٮؾ ١ٝ١٠ٛ أف كجةذ ٜػةخ  ا٠ظا٣٬ػة  
ٓػؼق    ، ا٠ص٧ػؾاؿ ا٠ٝةاؼ ا٠ٔقاؾكأ٥١ٓ  ةذث ٦َةؽ ا٠ًٝة  ىلع فجٮٟ املزةؿ،٭مص٬ٔف ا٠ٝدٟ غ

ٓجػؾ ٦ٝػةط ا٠دٚدػٮك ٖٮػؾ ا٠ٝة٦٬٦ٮػة      ٭٬ف٘ ٣ؤغؾلا أف "أك لػن ٭٧ػؾط   َٜػةع ا٠َػؾؽ   
 ". )إفجةذق( ٭صت أف ُ٭ٝدٟ ٬ٙذ ذؤ٭د٩ ٠ٮقح ٪٧ةؾ طةشة ٤١٠ظا٤ة

٣اةٙآة ٦ٝؼ٭ػة خج١ػٕ    -٣ؤغؾلا-ٮؾاف، ١ٓي شٮدي، ٪يةٙة إ٠  د٠ٞ، ٓؾض ٣ظةُٙ ٧٣َٝة ثةح
٠ٝدػٟ   ،قخغػؾ٭٥    ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي ا٠وػ٣٬ة٠ي   ٓؼ  خالؼ ٥٣ ا٠ؼقالذاة ان٣ؾ٭اٮة ٤١٠ٝةخ١ٮ٥ 

ٟ ق، ثػؼقف خ٠ٮػةة ٣قػة ٠ة ٬ٜ٭ػة    قد٠ػٞ  ا٠مجةب قرقشةخ٢٫ قأٍٚة٢٫٠.  طؾكة ٣ٝةخ١ي ٪ػؽ٨   ٣زػ
خظٚٮؿ اال٦د٫ةكةة قذْٙ ٣ػػةٍؾ ٜدػٟ انلػػةص ا٠ػؽ٭٥ ال ٭ٝٔػ٬ف   أك ٣ػ٥        ٪ي املاةٙآة
 ا٠ٚبدٮ٥.

٭٬ٔخ ث٧ة  ٣ص٬٤ٓة غةئة ٤١٠قػة ٠ة ا٠قٮةفػٮة ٣ػ٥ أش٫ػؿ  ان٣ػ٥ ا٠وػ٣٬ة٠ٮة إ٠ػ  ا٠ٝػةخ          
٦قػجٮلة. ك٤ػة ٜػةؿ     بٮحي ا٥ ٬ٚ٦دٮ٥ ا٠ػةذشٮٮا٠ٚة٠١ٓؼى ق ٣٬ة٠ٮٮ٥ا٠قٮةفٮٮ٥ قا٠ٔقاؾ٭ٮ٥ ا٠و

"ال ٭٤اػ٥   :، امل٤زٟ انىلع ٠حخظةخ انقذقثي ١٠مؤقف ا٠ػةذشٮة قا٠قٮةفة ان٧٣ٮةش٬ر٭ت ث٬ذ٭ٟ
أف خ٬ٙؾ ا٠دؼغحة ا٠دي خظؾك٫ة ش٫ةة غةذشٮة ا٧ٔ٠وؾ انفةفػي ا٠ًػؾقذك: خقػ٬٭ة فٮةفػٮة     
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انشة٦ػت    قٜةث١ة ١٠ظٮة . ٌٙٝ ا٬ٝ٠اة املظ١ٮة ٪ي ا٠دي ٭٤ا٫٧ة ا٠ٝٮةـ ثػؽ٠ٞ ...  ٣مؾقٓة 
، ٠ا٥ ا٠قػاةف املظ١ٮػٮ٥ ٙٝػٌ ٪ػ٢     ثج٧ة  ا٠ٝؼذاة ا٠ٝٮةـ، أق أ٧٣لة ٣ؤٜدلة ٭٬ٙؾقا٭٤ا٥ أف  ا٠ػةذث

 ٥٣ ٭٤ا٢٫٧ ا٠ٝٮةـ ثة٠قٮةفة قشٟٔ املؤفقةة خ٤ٟٔ".

 

 شؼقؿ ر٧٣ي يّٮٛ .0

ؿا٭ؼ  خ٬اش٩ ثٔى لؾكة  ا٠و٣٬ةؿ ان٧٣ٮػٮ٥ ا٠ػػةذشٮٮ٥،   ٪٧ةؾ ي٬ٗط اٜدوةخ٭ة قفٮةفٮة ٣د
قا٠ًٝٮة انكزؾ إ٠ظةطة ٪ي فظت ٦ّةـ "أخ٤ٮـ" ا٠ؽك ٠ؼ٭٩ شؼقؿ ر٧٣ي ٣ٔد٤ؼ ٣ػ٥ ٣ص١ػـ   

 (.2)ا٦ّؾ ا٠صؼقؿ  2220ان٥٣ ا٠ؼق٠ي ٠ح٦قظةب ىلع أذثٔة ٣ؾاطٟ خ٧د٫ي   خ٭ق٤جؾ 

 

 
 

ٖٮػؾ املػؾشض أف خاػ٬ف انش٫ػؿ      ٪ؽا ا٠صؼقؿ ا٠ؿ٧٣ي ٤ٍػ٬ج ن٦ػ٩ ٣ػ٥    قثظقت ا٠ؼذافة ٙإف 
٥٣ ٖٮؾ املظد٤ٟ أف خا٬ف طؾكة  أ٩٦ة ٣قد١ٝة خ٤ة٣لة ثظ٬١ؿ د٠ٞ ا٬٠ٜح، ك٤ة ان٧٣ٮة ا٠و٣٬ة٠ٮ

٣ػة  - 2261قيْ ٣ٮزةؽ ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ي ٠ٔةـ قثظقت ا٠ؼذافة ٙٝؼ . ٜؼ ُ٪ؿ٣ح ٓقاؾ٭لةا٠مجةب 
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ج٧ة  ٣ص٬٤ٓة ٙٔة٠ػة ٣ػ٥   ٠ -كةف ٭ٔدجؾ   د٠ٞ ا٬٠ٜح شؼقالل ر٧٣ٮلة قأٜٮلة ٣ؼخ٩ ٓمؾ ف٬٧اة
ـ ا٬ٝ٠اة ا٠ٔقاؾ٭ة ا٠و٣٬ة٠ٮة ققراذ  ا٠ػؼٙةع. كػةف خظػ٬ؿ ا٦دٝػةؿ      ٣ػ٥ اال٦قػظةب ىلع    أخ٤ػٮ

أفةز املٔة٭ٮؾ ا٠قٮةفٮة إ٠  اال٦قظةب ث٧ة ل ىلع شؼقؿ ر٧٣ي قايػض ٭د١ٔػٛ ثإذفػةؿ إلػةذ      
 ىلعط٬ؿ إش٫ةخ املة٦ظٮ٥ أكزؾ ٣ػ٥ ك٫٦٬ػة خد١ٔػٛ ثػة٬٠اْٜ     ا٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة فٮةفٮة إ٠  

 UNSOS ٭٦٬و٬صق  أخ٤ٮـيؼ طؾكة ا٠مجةب. ثة٧٠قجة ٧٠ّةـ  انذض ٠ج٧ة  املؤفقةة قا٠ظؾب
ا٠ؽك ٭٤ٟٔ ثة٠د٧قٮٛ ٣ْ  ١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠يا١٠ؽاف ٭٬ٙؾاف خ٤ٓلة ٬٠شقدٮة ٖٮؾ ٤٣ٮح 

ثػٮ٥  -٭َؾج ٪ؽا ا٠صؼقؿ ا٠ؿ٧٣ي فؤا٠لة هٔجلة ذث٤ة طد  ا٠د٧ػةٜى االفػدؾاخٮصي    أخ٤ٮـ٦ّةـ 
، قاالفدٔؼاخ   ا٬٠ٜح ٦ٚقػ٩ ٠ح٦قػظةب   ٮؾاف قأ٣ةك٥ أغؾى٪ة ا٫٠ص٣٬ٮة،   خ٢ٓ ا١٤ٔ٠ٮة

قاٙٛ االخظةخ انٙؾ٭ٝي ىلع ١ٍػت   2222  ٤ٙ٬٦جؾ . خ كجٮؾ  ٥٣ ا٬ٝ٠اة   أذثْ ٣ؾاطٟأٓؼا
ملؼ  فػدة ألػ٫ؾ، ٣ػ٥    ٥٣ أخ٤ٮـ ش٧ؼك  ٠2222دأشٮٟ ا٠قظت انقؿ ٥٣ ا٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة 

٣ػ٢  قاٙٛ ٣ص١ػـ ان٣ػ٥ ا٠دػةثْ ٠أل    2222خ٭ق٤جؾ   26  ق. 2220٭٦٬ٮ٬  02إ٠   2222خ٭ق٤جؾ 
 أخ٤ٮـ.املؾط١ة انق٠  ٥٣ ا٠قظت ٥٣  املدظؼ  ىلع ٪ؽا ا٠دأغٮؾ  

ًلة "٣٬١ٔ٣ة ٖٮؾ ٣ٔؾقٙة" طػ٬ؿ ٣قػدٝجٟ ٣ادػت ان٣ػ٢ املدظػؼ  ١٠ػؼ٢ٓ         أغٮؾلا ، ٪٧ةؾ أ٭

( ىلع ا٠ؾ٢ٖ ٥٣ أف UNSOM) ""٭٦٬و٬ـ ا٠و٣٬ةؿ قثٔزة ان٢٣ املدظؼ  ٤١٠قةٓؼ    ا٠و٣٬ةؿ
، ٤ٙػ٥  ثٔؼ ٥ٓ شػؼقؿ ر٧٣ػي ال٦قػظةب ثٔزدٮػ٩    ٣ص١ـ ان٥٣ ا٠دةثْ ٠أل٢٣ املدظؼ  ٢٠ ٭٥١ٔ 

املؾشض أف ٭٬ٝـ ٣ادت ان٢٣ املدظؼ  ١٠ؼ٢ٓ   ا٠وػ٣٬ةؿ ثد١ٝػٮن طص٤ػ٩. قاال٦ػؼ٣ةث       
ة ط٬ؿ ٣ة ، ال ٭ؿاؿ ا٠قؤاؿ ٣ٚد٬طل٢ املقةٓؼ  إ٠  ا٠و٣٬ةؿ. ق٣ْ د٠ٞثٔزة ان٢٣ املدظؼ  ٠دٝؼ٭

إدا كةف ثإ٣اةف ثٔزة ان٢٣ املدظؼ  ٠دٝؼ٭٢ املقةٓؼ  إ٠  ا٠و٣٬ةؿ أق ٭٧جٗي ٫٠ػة ا٠جٝػة      
 ثظقت ا٠ؼذافة. ان٧٣ٮة أق أك لاٟ خغؾ ٥٣ ا٠دؾخٮجةة أخ٤ٮـا٠و٣٬ةؿ ثؼقف ٦ّةـ 
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 إغادة توليد اللوة .4

ا٠صٮك ىلع ا٠ؾ٢ٖ ٥٣ ش٤ٮْ ا٠ص٬٫خ ا٠ػةذشٮة امل٬ه٬ٙة أٓح٨، ٙإف شؿ لا كجٮؾلا ٥٣ ٬٣ِٚي 
امل٧دمؾ٭٥   املٮؼاف ٢٠ ٭د٬ٝ١ا أثؼلا خؼذ٭جلة أق ٣ٔؼاة ٣ػ٥ ثػؾا٣س لػؾكة      ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي

  طٮ٥ أف ٪ؽ٨ ا٬ٝ٠اة ٜؼ خ٢ ٬ٜاة احخاذاة اح١ٜٮ٤ٮة، غةذشٮٮ٥ أق كصؿ  ٥٣ ١٤ٓٮة خماٮٟ 
، إال أ٫٦ػة  ا ٥٣ ٬ٜ  ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي٪ة" ذف٤ٮلة ثة٠ٟٚٔ ٤٣ة ٭٧ٔي أ٫٦ة خٔؼ شؿ ل"إ٦مةؤ

ة ٙٮ٫ػة طة٠ٮلػة   إٓةخخ٫ة ٣ؤٜدلػة ٣ػ٥ ا٠َٝةٓػةة ا٠دػي ٭ػد٢ ٦مػؾ٪       -ثظةشة إ٠  "إٓةخ  خا٬٭٫٧ة" 
. ق٪ؽا ٥٣ لأ٩٦ أف ٭٠٬ؼ ثح لٞ ٣ٔةذية كجٮػؾ   ةقإٓةخ  خص٫ٮؿ٪ ةخؼذ٭ج٫ قخغ٫٠٬ة   ١٤ٓٮة
وٮةة اح١ٜٮ٤ٮػة ا٬ٝ٠٭ػة قٜػؼ ٭امػ٘ شٮػؼلا ٓػ٥ طػؼقخ ا٠دق١قػٟ ا٠ٝٮػةخك          ٥٣ ثٔى ا٠مػ
، ٣ػ٥ ٖٮػؾ املػؾشض أف    . ق٠ا٥ ٥٣ خقف إٓةخ  ا٠د٠٬ٮػؼ ٪ػؽ٨  ١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠يا٠ؾف٤ي 

خد٬َذ ٪ؽ٨ ا٬ٝ٠اة إ٠  ٬ٜ  "اطدٚةظ" شٮؼ  أق أف ٭ػد٢ خػؼذ٭ج٫ة أق خؿق٭ػؼ٪ة ثػةمل٬اذخ ا٠اةٙٮػة      
 ١٤ٔ٠ٮةة أغؾى.

خاة٠ٮ٘ ٣زػٟ  ىلع لؾكة  غةذشٮٮ٥ ٠ؼْٙ  ا٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة٠إليةٙة إ٠  املما١ة، آد٤ؼة 
، خزٮػؾ  ملؼى ا٬َ٠٭ٟ. ٥٣ ا٧٠ةطٮة ا١٤ٔ٠ٮػة ، ق٪٬ أ٣ؾ ٖٮؾ ٣قدؼاـ ىلع ا٪ؽا ا٠دؼذ٭ت قاملٔؼاة

٪ؽ٨ ا٠ًٝٮة أفب١ة ط٬ؿ أك ٬ٜاة ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي امل٧دمؾ    ا٠َٝةٓػةة غػةذث ٣ٝؼ٭مػ٬    
ٌ أ٦ةثٮت ا٠دؼذ٭ت أقالل ق٥٣ فٮَٗٮ٫ة غحؿ خ١ٞ ا٠ٚدؾ . ال ٭ػؿاؿ ٣ػ٥ ٖٮػؾ    ٭صت إٓةخخ٫ة إ٠  غ

ة٠ي ا٠دػي خػ٢ إ٦مػةؤ٪ة    ا٬٠ايض كٮ٘ خؾخجٌ ٪ؽ٨ ا١٤ٔ٠ٮة ثأٓؼاخ ٬ٜاة ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬
 ( ثظقت ا٠ؼذافة.(2أطؼت غَة ا٦دٝة٠ٮة ه٣٬ة٠ٮة )ا٠صؼقؿ ) قاملؼذشة  

 

 سد فجوات اللدرات .5

، ال خػؿاؿ انش٫ػؿ  ان٧٣ٮػة    س ٣قةٓؼ  ٜػ٬اة ان٣ػ٥ ا٠ػةذشٮػة   ؾا٣طد  ثٔؼ أكزؾ ٥٣ ٓٝؼ ٥٣ ث
دؾخٮت املٔؾكة ا٠ؾف٤ي ٙ ،ا٠و٣٬ة٠ٮة خٔة٦ي ٥٣ ٜةا٤ة ٬ٍ٭١ة ٥٣ ا٠زٗؾاة ا٠اجٮؾ    ا٠ٝؼذاة

 .١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي امل٬ش٬خ ىلع ا٬٠ذؽ ٠ٮـ ٣دةطلة خاا٤لة   املٮؼاف
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٧٣ػؽ   ا٠و٣٬ة٠يال ٭ؿاؿ ٥٣ ٖٮؾ ا٬٠ايض ىلع قش٩ ا٠دظؼ٭ؼ إ٠  أك ٣ؼى خٝؼـ ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي 
ا٠دٝٮػٮ٢   أ٫ِػؾ ٪ػؽا   2261  أقاغؾ ٓػةـ   .إشؾا  خٝٮٮ٢ ا٠صة٪ؿ٭ة ا٠دمٗٮ١ٮة ا٠دٚوٮ١ي ٬ٝ٠اخ٩

٥٣ ٜػ٬اة ا٠صػٮك    %02، قأف ط٬ا٠ي ٦ٝولة طةخلا   املٔؼاة، ث٤ة   د٠ٞ املؾكجةة قا٠ؽغٮؾ 
نفػ١ظة قا٠ػؽغٮؾ    أ٤ّ٦ػة فػٮبة ٠دػػؿ٭٥ ا    ا٠صػٮك ال ٭ؿاؿ ٠ؼى قا ٖٮؾ ٣ق١ظٮ٥ ا٧ٍ٬٠ي كة٬٦
 ة.قإخاذخ٫ة قخدج٫ٔ

ق٪٧ةؾ أ٭ًة املقأ٠ة ا٠ؤجة املد٤ز١ة   ذهؼ قخٝٮٮ٢ ٣ػد١٘ أ٦ػ٬اع ا٠دػؼذ٭ت ا٠دػي خ١ٝة٪ػة     
ق٣ؼى خظقٮ٥ أخاا٢٫ ثة٠ٟٚٔ. ٭ؤت ٜٮةز ٪ػؽا ثمػاٟ    ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي٬ِٚ٬٣ 

املٮػؼاف     ي ا٠ػؼ٣ةة ا٠ػةذشٮٮ٥ ا٠ؽ٭٥ ال ٭ؾا٬ٝٙف ٣دػؼذثٮ٢٫٧ إ٠ػ   غةص ثة٧٠قجة ملٝؼ٣
 .ا١٤ٔ٠ٮةة

قأ٣ػػػةك٥ أغػػػؾى  يجٮ١، أثػػػؾرة ا٠ظ١٤ػػػة ا٠صةذ٭ػػػة   ٪ٮؾلػػػ ىلع املقػػػد٬ى ا٠دمػػػٗٮ١ي
٣ٔػػؼاة ٣اةٙظػػة  ١٠صػػٮك ا٠ػػ٧ٍ٬ي ا٠وػػ٣٬ة٠ي ق٪ػػي: ٙصػػ٬خٮ٥ ذاٮقػػٮدٮ٥   ا٠ٝػػؼذاة  

ٓػػة٦  ا٠صػػٮك ٣ػػ٥ ا٠ٔؼ٭ػػؼ ٣ػػ٥ ا٠ًػػظة٭ة   طٮػػذ ا٠ٔجػػ٬اة ا٧٠ةفػػٚة قاملؾكجػػةة امل٧ةفػػجة.  
٣ػػ٥ ا٠ٔجػػ٬اة ا٧٠ةفػػٚة ىلع ٣ػػؼى ا٠قػػ٬٧اة ا١ٝ٠ٮ١ػػة املةيػػٮة. إ٫٦ػػة ا٠قػػحج املًٚػػٟ        
٠ظؾكػػة ا٠مػػجةب قٓػػةخ  ٣ػػة ٭ػػد٢ قيػػ٫ٔة ىلع ٍػػؾؽ اح٣ػػؼاخ ا٠ؾاٮقػػٮة قطػػ٬ؿ ٬ٜآػػؼ        

 ا٠ص٧ػػ٬خٖة٠جلػػة ٣ػػة خاػػ٬ف ٤٣ٮدػػة نف   قا١٤ٔ٠ٮػػةة ان٣ة٣ٮػػة ا٠وػػ٣٬ة٠ٮة قاالخظػػةخ انٙؾ٭ٝػػي.   
ثقػػػجت ٦ٝػػػن  "٦ة٤ٓػػػة ا٠ص١ػػػؼ"ة٠ٮٮ٥ ٭قػػػةٙؾقف ثمػػػاٟ أفةفػػػي   ٣ؾكجػػػةة ا٠وػػػ٣٬

 .ا٠دػ١ن ٥٣ ا٠ؽغةاؾ املدٚصؾ  ٙؾؽ ٦ةٜحة ا٠ص٧ؼ املؼذٓة قٖة٠جلة ثؼقف

٠ػ٧ٍ٬ي  ، ٥٣ ا٬٠ايض أف ا٠ٝؼذاة ٧٣دمؾ  ثماٟ ٖٮؾ ٣دقػةق ٓجػؾ ٜػ٬اة ا٠صػٮك ا    ثماٟ ٓةـ
ٯف ٣ص٫ػؿ٭٥ ثمػاٟ شٮػؼ    اشؾشػؾ  قي خ٦ةب ،   طٮ٥ أف قطؼخا٠و٣٬ة٠ي. ىلع فجٮٟ املزةؿ

ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي    ٙػإف قطػؼاة    -قإف كةف ٣ْ أ٬٦اع ٣ػد١ٚػة ٣ػ٥ املٔػؼاة    -ثماٟ ٬ٝٔ٣ؿ 
أًٙػٟ خص٫ٮػؿا ثمػاٟ    ٪ٮػؾاف   ا٠ٔةخ٭ػة    ا٠صػٮك  انغؾى ٠ٮقح كػؽ٠ٞ. قطػؼاة  ا٠و٣٬ة٠ي 
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٪ؽا ا٠دٚةقة قايض ٠ؼذشة أف املقؤق٠ٮ٥ ٭دظػؼر٬ف اٯف ٓػ٥ أف ا٠صػٮك    انغؾى،  ٪ة٣مي ٥٣
 .شٮمةف ١ٔٙٮة أطؼ٪٤ة ٣دظؾؾ قاٯغؾ رةثح إ٠  طؼ كجٮؾ ة٠يا٠و٣٬ا٧ٍ٬٠ي 

٣ة ٭ق٤  "قطؼاة ا٠ظؾ٭ة د قطؼاة امل٧ةقذ " ٪ي خ١ٞ ا٠دي خ٤د١ٞ املؾكجةة ا٠حر٣ة ٠ح٦دٝػةؿ  
٥٣ أشٟ إشؾا  ا١٤ٔ٠ٮةة ث٤ة   د٠ٞ ا٠ػؼقذ٭ةة ثٔٮػؼ  املػؼى     (ب)إ٠  ا٧٠َٝة  (أ)٥٣ ا٧٠َٝة 
، قا٠دػي ٭ج١ػٕ   قا٠ظػؾز ا٠ؾاةفػي   شؾشػؾ ٦ةب قاة خ١٤ٔ٠ٮةة ا٠ػةهة ق٪ي خم٤ٟ قطؼقٖةذاة ا

انغػؾى ٜػةخذ  ٙٝػٌ ىلع     ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي ش٧ؼك. قطؼاة ٣1222ص٫ٓ٬٤ة ط٬ا٠ي 
 خظٝٮٛ االفدٝؾاذ. ة ق٪ي فٮبة ا٠دص٫ٮؿ ١٠ٝٮةـ ث٫٤ةـا٤ٔ٠ٟ   ٧٣ةٍٛ ٣ظ١ٮة ١٠ٗة٭
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٣ٮػة املقػد٤ؾ    ا١٤ٔ٠ٮةة ا٫٠ص٬ق  إلةذ  ٫٠مةلة فٮَؾاة ا٠ظا٣٬ة، أقيظح ا٠ؼذافة ثأف 
٭ٝػؾب     افدٔةخ  ٣ة ٜؼ ٦صظح ١صؼقخ قلجٮ١ي ا٬٠فَ شٮؾاف ق٪يؼ طؾكة ا٠مجةب   
، ٪٧ةؾ ٙؾؽ ٢٫٣ ثٮ٥ إغؾاث ٬ٜاة ا٠مجةب ٣ػ٥ امل٧ػةٍٛ   ٣ْ د٠ٞ٠ا٥ ق ٥٣ ٓمؾ٭٥ ٣قد٧ٍ٬ة

ثظقت   كةٙٮة ٠دٝؼ٭٢ ٓةاؼ فحـ طٝٮٝي ١٠قاةف املظ١ٮٮ٠٥ٚدؾ   ثةمل٧ةٍٛاالطدٚةظ ثٮ٥ ق
إطؼى امل٧ةٍٛ ا٠دي كةٙظح ٙٮ٫ة أش٫ؿ  ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ٮة خاا٤لة ٪ػي خاػ٬٭٥ ق٦مػؾ    ٙ ا٠ؼذافة،

 ٬٦ع ٬ٜاة "ا٠قٮَؾ " ا٠دي ٭٤ا٫٧ة خظٝٮٛ ٪ؽا االفدٝؾاذ   امل٧ةٍٛ املقدٔةخ  طؼ٭زلة.

أكزؾ ه٬ٔثة ٥٣ غحؿ خؼ٣ٮؾ املػؼاذز  ش١ٔح طؾكة ا٠مجةب قِةا٢٫ٚ قثظقت ا٠ؼذافة ٙٝؼ 
ٞ قاملؾاٙٛ ا٠َجٮة قاٯثةذ قٖٮؾ٪ة ٣ ، ٭جٝػ  ا٠قػؤاؿ طػ٬ؿ أك    ٥ ا٠ج٧  ا٠دظدٮة ا٫٠ة٣ة. ق٣ْ د٠ػ

٬٦ع ٥٣ ا٬ٝ٠  ٭٤ا٥ أف ٭٬ٙؾ خذشة ٥٣ االفدٝؾاذ ا٠دي فد٤ا٥ ألاةؿ ثؼ٭١ػة ٣ػ٥ ا٠ظاػ٢ ٣ػ٥     
ة   طػٮ٥ أف قطػؼا   ،قطؼاة ٪ص٣٬ٮػة   املٝػةـ انقؿ   شؾشؾق خ٦ةب  ا٤ٔ٠ٟ. خٔدجؾ كٟ ٥٣
املظ١ٮػة فػٮبة ا٠دص٫ٮػؿ قا٠دػؼذ٭ت ىلع امل٫ػةـ ا٠وػٔجة املد٤ز١ػة           ا٠صػٮك ا٠وػ٣٬ة٠ي  
 .خظٝٮٛ االفدٝؾاذ
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، ٭صت أف خد٠٬  ٬ٜاة ا٠مؾٍة ٪ؽ٨ امل٫ةـ، ٠ا٫٧ة ٠ٮقح ٜةث١ػة ٠ح٦دمػةذ   ٥٣ ا٧٠ةطٮة املزة٠ٮة
 .ا٬ٔ٠خ  ٣ٝةخ٬١٪ة ا٠مجةب إدا طةقؿ طؾكة ثأٓؼاخ كةٙٮة ق٠ٮقح ٧٣ةفجة خ٤ة٣لة ملٝةق٣ة ٪ص٤ةة

، ق٪ػ٬ أ٣ػؾ   قػدٔةخ  طا٤لػة ٓقػاؾ٭لة ثمػاٟ ٙٔػةؿ       ٬ًٖف د٠ٞ، ل٫ؼة املقػد٧ٍ٬ةة امل 
صٮك أق ا٠مؾٍة ا٠دي خٔة٦ي ٭ؤت خوظٮظ٩   أًٟٙ انقٜةة، قغةهة ثة٧٠قجة ٬٠طؼاة ا٠

 .ا٠دؼذ٭ت قا٠دص٫ٮؿاة ٥٣ ٦ٝن

طٮػذ كة٦ػح ا٠ظةشػة    ٮؾاف ا٠زة٠زػة  ٪٠دظق٥ طٮذ الد٤ٟ ا٠دػَٮٌ ١٤ٔ٠ٮة كةف ٪٧ةؾ ثٔى ا
ؽ٨ ا٠ػَػة  ،   طػٮ٥ أف ٪ػ  ق٣ْ د٠ٞق٣ظةق٠ة خ٣ص٫ة، ٝؾاذ ٠دظٝٮٛ االفد ٣ػد١ٚة ٧مؾ ٬ٜاة٠

، . أقاللثظقػت ا٠ؼذافػة   ، إال أ٫٦ة فد٬اش٩ ثٔى ا٠دظؼ٭ةة ا٠ػَٮػؾ  ٣٬٫ٚ٣ة ٥٣ طٮذ املح ٣ة
٬خقف إ٠ػ   ، إف ٢٠ ٭اػ٥ ٫٤ّٔ٣ػ٢، ق٭ٔػ   "٬ٔ٣٭ق١ي٣ٮ١ٮمٮةة "دٚاٞ ا٠ٔؼ٭ؼ ٥٣ ٣ٝةخ١ي فٮ

 أف ا٠د٫ؼ٭ؼ املجةلؾ ٜؼ خًة ؿ.  اقِةا٢٫ٚ ا٠ٔةخ٭ة ث٤صؾخ أف ٭ٔدٝؼق

ًلػة ٣ػػةقؼ ثمػأف    رة٦ٮلة ، غةهػة إدا خ١ٝػ٬ا   "٬ٔ٣٭قػ١ي  "ا٦ًػجةط ق٣قػة ٠ة ٣ٝػةخ١ي   ، ٪٧ةؾ أ٭
 ٣قةٓؼاة غةذشٮة كجٮؾ . 

، ال خ٬شؼ ي٤ة٦ةة ثأف ٜػ٬اة ا٠ػؼٙةع ا٠ػؽاخي املػد١ٚػة ٠ػ٥ خٝةخػٟ ثًٔػ٫ة ا٠ػجٔى           رة٠زلة 
ذ ا٠د٫ؼ٭ػؼ املجةلػؾ ٠ظؾكػة    ٧ؿآةة املد١ٔٝة ثة٠ٔمٮؾ  ىلع انذض. أق امل٬اذخ ث٤صػؾخ ا٦ظقػة  ا٠

 ا٠مجةب.
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، . أقاللثظقػت ا٠ؼذافػة   ٥٣ ا٠و٣٬ة٠ٮة ٭٤زٟ خظػؼ٭ة ال ٭ؿاؿ خٔٮٮ٥ ٬٣ِٚٮ٥ ٧٣ةفجٮ٥ نش٫ؿ  ان
٤٣ة ٭دؾؾ ٣ص٬٤ٓة كجٮػؾ  ٣ظد١٤ػة ٣ػ٥     %12٭ج١ٕ ٣ٔؼؿ ثَة٠ة ا٠مجةب   ا٠و٣٬ةؿ ط٬ا٠ي 

د٬٭ةة ا٠د١ٔػٮ٢  املص٧ؼ٭٥ ٤١٠د٤ؾخ٭٥ قاملصؾ٣ٮ٥، ثٮ٤٧ة خّػٟ ٣ٔػؼالة ان٣ٮػة ٣ؾخٚٔػة ق٣قػ     
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٪ؽ٨ ٣ما١ة غَٮؾ  ثماٟ غةص ٧ٓؼ ٣ظةق٠ة ث٧ة  شٮك ٣دػوػن  ، ق٧٣ػًٚة ثماٟ ٓةـ
 ا٬٠طؼاة.

ا٠ص٧ػ٬خ انكجػؾ    شة٦ت ٣ٗػةخذ   ، خقد٤ؾ ا٠ظؾب   إطؼات ٣قد٬٭ةة ٓة٠ٮة ٥٣ ا٠ًظة٭ة إ٠ رة٦ٮة
، ٤٣ػة  ٠ؼ٭٩ ٣ٔػؼؿ خقذاف كجٮػؾ   انٙػؾاخ    ا٠و٣٬ة٠ي، ٙإف ٪ؽا ٭٧ٔي أف ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ف٧لة

 .٭د١َت ٜج٠٬لة ٧٣د٤ّة ٤١٠ص٧ؼ٭٥ ا٠صؼخ

، ال فٮ٤ة ٠د٤اٮ٥ ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي ٥٣ ٭٥ ا٠ٔمةاؾ ٤١٠ص٧ؼ٭٥ أ٣ؾلا ٤٫٣لة، ٭ٔؼ خا٬رة٠زة
خ٤ٟٔ ثماٟ لؾٓي ٓجؾ ٧٣ػةٍٛ ٣دٔػؼخ  ٣ػ٥ ا٠ػجحخ     ث٧ة  قطؼاة ٣دٔؼخ  ا٠ٔمةاؾ ٭٤ا٥ أف 

خاا٤لػة  ، خج٧ػح  . ىلع فجٮٟ املزػةؿ )ثؼالل ٥٣ االذخجةط ث٧٤َٝة ٣ٔٮ٧ة ثقجت خا٬٭٥ ٓمٮؾخ٢٫(
ق٣ػْ  . حة خص٧ٮػؼ   ش٤ٮػْ أ٦ظػة  ا٠وػ٣٬ةؿ    ، قثة٠دة٠ي خد١َت ط٣٤جؼأ ا٠دص٧ٮؼ ٓجؾ ا٠ٔمةاؾ
ًلػة إ٠ػ  خ١جٮػة ٣ٔػة٭ٮؾ ٣ػد١ٚػة     ٦ةد٠ٞ، ٭ظدةث ٣ص٧ؼق خ ، ؼ٦ٮػة ث٤ػة   د٠ػٞ ا١٠ٮةٜػة ا٠ج    ،ب أ٭

ٝٮػ٬خ  ، ق٣قػد٬٭ةة ا٠د١ٔػٮ٢، قا٠  ة ا٠َجٮة ا٠دي خؤكؼ ا٠وػظة ا٠صٮػؼ ، ق٣ظػ٬ ان٣ٮػة    قاالغدجةذا
قإشؾا اة ا٠ٚظن  "٠ٮ٫ي"، قٓؼـ إخ٣ة٢٫٦ ٤١٠ػؼذاة قخ٤ؾ٭ؾ ٜة٬٦ف ٓة٣لة 25إ٠   60ا٤ٔ٠ؾ٭ة ٥٣ 
 ا٠ٮػ٬ـ أىلع ثازٮػؾ.   ؾ. ٣ٔػؼؿ ا٧٠صػةج  ، أخى د٠ٞ إ٠  ٣ٔؼؿ ٙمػٟ كجٮػ    املةيي. ا٠جٮ٣٬دؾك

خقذاة  خ٦ةباملص٧ؼ٭٥    ية االغدٮةذ املقج٬ؽ ا٠ؼٜٮٝة قخ١ٝإ٠  ١٤ٓٮشؿاٮة ق٭ؾشْ ا٠ًٟٚ 
 ،قة٠ة خظ٬٭ٟ ثٔى املص٧ؼ٭٥ إ٠  يجةط ه٘ قيػجةط ٣ظ٬ ان٣ٮة قا٠ادةثة. قثة٧٠قجة مل  

٠ًجةط ٪٧ةؾ ثٔؼ أف غ٬ًٔا ١٠دؼذ٭ت، ٠ا٥ خ٬ٝـ خ٦ةب ثدص٧ٮؼ ش٬٧خ٪ة ٌٙٝ ٠مٟٗ ٧٣ةهت ا
خ٦ػةب ٜػؼ خػ٠٬  ثٔػؼ د٠ػٞ ٬٣اٜػْ   قطػؼاة أغػؾى   ا٠صػٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي           ثٔى يػجةط  

ا٠ؼٙٔة ا٠ؾاثٔػة ٣ػ٥ ا٠ًػجةط ٣ػ٥      غّؾشحكة٦ح خؾكٮة ٜؼ  2222ا٠و٣٬ة٠ي. ثظ٬١ؿ خ٬٤ر )٭٠٬ٮ٬( 
انكةخ٭٤ٮة ا٠ٔقاؾ٭ة قا٠ؼٙٔة ا٠ػة٣قة ٥٣ يجةط ا٠و٘ ٥٣ ٣ؼذفة خؼذ٭ت يجةط ا٠و٘   

 ٣ؾكؿ ا٠دؼذ٭ت ا٠ٔقاؾك خؾكق٬ـ.

ىلع فجٮٟ املزةؿ،  .خصؼذ احلةذ  إ٠  قذقخ خٝةذ٭ؾ ٥ٓ ثٔى ا٠دص٧ٮؼ ا٠ٝقؾك قثظقت ا٠ؼذافة
ثٔى  ٜةؿ، ا٠ؽ٭٥ خ٢ إذفة٢٫٠ إ٠  إذ٭دؾ٭ة 5222  طة٠ة املص٧ؼ٭٥ ا٠و٣٬ة٠ٮٮ٥ ا٠جة٠ٕ ٓؼخ٪٢ 
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١ٔٙٮلة ثة٠ًٌٗ ىلع أث٧ةا٢٫ ٠ح٤ً٦ةـ إ٠ػ  ٣مػؾقع خػؼذ٭ت     "٦ٮقة" ٜة٬٣ا انٜةذب أف ٣قؤق٠ي
 .ٓقاؾك
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، أف خدٔة٣ٟ ٣ْ ٣ة ٭صت ٩١ٔٙ ا٠و٣٬ة٠ي، قال فٮ٤ة ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ٭صت ىلع انش٫ؿ  ان٧٣ٮة
قا٠دي خظػؼت ٧ٓػؼ٣ة ٭د١ٝػ  ا٠وػ٣٬ة٠ٮ٬ف ٣ػ٥ غػةذث ا٠صػٮك         -طٮةؿ ا٠ٔقاؾ  ٖٮؾ ا٠ؾف٤ٮة 
ٓقاؾ٭ة ق٣ٔؼاة( ٥٣ ش٫ةة ٙة١ٓة غةذشٮة. ثمػاٟ ٓػةـ، ٭صػت    )ا٧ٍ٬٠ي ا٠ؾف٤ي خؼذ٭جةة 

٪ؽا نف ا٠ق١َةة ا٠و٣٬ة٠ٮة ٥٠ خا٬ف ٜةخذ  ىلع ا٠ظٚػةظ ىلع ٜػ٬  أكجػؾ ٣ػ٥ ٦ّػةـ       خزجٮٌ
املٔؾكة ا٠ظة٠ي ١٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي، قنف د٠ٞ ٭زٮػؾ خقػةؤالة كجٮػؾ  طػ٬ؿ ا٠دق١قػٟ      

 ا٠ٝٮةخك ا٠ٔقاؾك ا٠و٣٬ة٠ي ا٠ؾف٤ي.

  

  أق٧ٖػؼا   ٣0222ٝةخٟ ه٣٬ة٠ي خ٢ خؼذ٭ج٢٫   إذ٭دؾ٭ػة قطػةالة خػؼذ٭ت     5222خزٮؾ طةالة 
ا٠صٮك ا٠ػ٧ٍ٬ي  قخقؿ أغؾى خ٫٠٬٤ة اح٣ةذاة أفب١ة هٔجة ط٬ؿ ٣ة ٭صت ٩١ٔٙ ٢٫ٔ٣. إدا كةف 

، ٧٫ٙةؾ ٣جؾذ حخ٣ةث ٪ػؤال  املص٧ػؼ٭٥ ا٠صػؼخ    ٝؾ إ٠  انٙؾاخ ا٠ؽ٭٥ ٭٤ا٥ ٦مؾ٪٢٭ٚد ا٠و٣٬ة٠ي
كص٬٧خ اطدٮةط.   ك١دػة ا٠ظػة٠دٮ٥،      خماٮٟ ا٬ٝ٠ . ٜؼ ٭ا٬ف ٪٧ةؾ خقذ ٢٫٠  ١٤ٓٮة إٓةخ
، قا٠ؽك ٭٤ا٥ أف خٝؼ٩٣ خؾكٮة أق االخظةخ انقذقثي. ك٤ة أ٦ػ٩  ثظةشة إ٠  خؼذ٭ت إية  فٮ٬١ّف

، أق ٣ػة إدا كػة٬٦ا ال   خماٮ٢٫١   قطؼاة ٧٣ةفػجة ١٠ٔمػٮؾ   ٥٣ ٖٮؾ ا٬٠ايض ٣ة إدا كة٬٦ا ٜؼ خ٢ 
ًلة مل٭ؿا٬٠ف ٣ص٬٤ٓة ٥٣ ا ٔؾٙة ٣ػة  نٙؾاخ ٣ْ ثٔى ا٠دؼذ٭ت ا٠ٔقاؾك انفةفي. ق٪ؽا ٢٫٣ أ٭

قكٮٚٮة د٠ٞ. ق٠ا٥ إدا ٢٠  -ا٠ق١ٮ٢ ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠و٣٬ة٠ي   ٢إدا كةف ٥٣ امل٤ا٥ خ٣ص٫
ؾ أفػب١ة طػ٬ؿ ٣ػ٥    ، ٙقػدّٟ ٪٧ػة  ملص٧ػؼ٭٥   ٜػ٬اة ان٣ػ٥ ا٠وػ٣٬ة٠ٮة    ٭د٢ خ٣س ٪ػؤال  ا 
 .ا٠دي ٭٤ا٢٫٧ ٣دةثٔد٫ة ي ان٦مَةقأ٭٥ فٮد٤ؾكؿقف. ق٣ة ٪، فٮٝؼ٬٣ف خٝةذ٭ؾ٪٢
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، ٙػإف  ٔد٤ػؼ ثمػؼ  ىلع املقػةٓؼ  ا٠ػةذشٮػة    ال ٭ػؿاؿ ٭  ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠وػ٣٬ة٠ي ٦ّؾلا نف 
٭ةة املدظؼ  ا٠د٧قٮٛ ا٠ٚٔةؿ ٣ْ ا٠مؾكة  ا٠ػةذشٮٮ٥ قٙٮ٤ة ثٮ٢٫٧ ٬١َ٣ب. ٥٣ ا٬٠ايض أف ا٬٠ال

  إهحج ا٬ٝ٠اة ا٠ٔقاؾ٭ة ا٠وػ٣٬ة٠ٮة. ٠ػؽ٠ٞ ٤ٙػ٥ ان٪٤ٮػة     ف ةف ر٧ةاٮةقخؾكٮة ٪٤ة أ٪٢ الٓج
خ٤ػح ٧٣ةٜمػة    2261ث٤اةف أف ٭٧ق٬ٝا أ٦مَد٢٫ ثٚٔة٠ٮة. ٧٣ؽ ٣ٮزةؽ ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ي ٠ٔػةـ   

. ٭قدٚٮؼ ا٠ًجةط ا٠و٣٬ة٠ٮ٬ف انٙػؾاخ ٠د١ٝػي   ٥٣ غحؿ إٍةذ ا٫٧٠س ا٠مة٣ٟ ٠أل٥٣ ٪ؽ٨ املقأ٠ة
. ق٠ا٥ ٠اي خًٮ٘ ٪ؽ٨ ا٠جؾا٣س ٣ة ٭وػٟ إ٠ػ    ا٠دؼذ٭ت ىلع ٫٣ةذاة ٣ػد١ٚة ٥٣ خقؿ ٣ػد١ٚة

ٞ ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ا٠وػ٣٬ة٠ي امل أكزؾ ٥٣ ٣ص٬٤ع أشؿاا٫ة ح٦مة   ، ٭صػت أف خاػ٬ف طػؿـ    د٤ةفػ
ثماٟ غػةص ٙٮ٤ػة ٭د١ٔػٛ     ٪ؽا ٢٫٣قا٠دؼذ٭ت قاملٔؼاة داة ا٠و١ة ٜةث١ة ١٠دمٗٮٟ ا٠جٮ٧ي. 

ٮـ ٌٙٝ ٣ػْ ثًٔػ٫ة   إ٠  ا٤ٔ٠ٟ ٠ ا٠و٣٬ة٠ي، ٧ٓؼ٣ة خظدةث ٬ٜاة ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي ثةالخوةالة
ًلة ٣ْ ٬ٜاة ا٠ؼٙةع ا٠ؽاخي املظ١ٮة ق٬ٜاة االخظةخ ان  ٙؾ٭ٝي. ا٠جٔى، ق٠ا٥ أ٭

٭ؿاؿ ٭٤زػٟ   ي خق١ٮ٢ ٬ٜآؼ ا٠دمٗٮٟ ان٣ة٣ٮة ٠ا٥ ٪ؽا الثظقت ا٠ؼذافة ٪ا٠ًٝٮة ا٠ؾاٮقٮة 
ٓلة كجٮؾلا. أقالل ، ا٠و٣٬ة٠يقأشؿا  ٥٣ ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي  أخ٤ٮـ، ال ٭ؿاؿ ٪٧ةؾ ا٦ٔؼاـ ١٠زٝة ثٮ٥ هؾا

دق١ٟ إ٠  ا٠صٮك ا٠و٣٬ة٠ي. ق٭ؾشْ د٠ٞ شؿاٮة إ٠  املػةقؼ ثمأف ٜؼذ  طؾكة ا٠مجةب ىلع ا٠
ا٠صػٮك  ، ال ٭١٤ٞ ا٠قػاةف ا٠وػ٣٬ة٠ٮ٬ف املظ١ٮػ٬ف ذأ٭لػة شٮػؼلا طػ٬ؿ       رة٦ٮلة،   ثٔى امل٧ةٍٛ

 ا٬ٝ٠آػؼ ان٣ة٣ٮػة  ، ال خٔاػـ ٬٣اٜػْ   دٔةقف ا٬٠رٮٛ أكزؾ ه٬ٔثة. رة٠زلػة ، ٤٣ة ٭صٟٔ ا٠ا٠و٣٬ة٠ي
 .ا٠صٮك ا٠و٣٬ة٠يا٠دةثٔة ٠حخظةخ انٙؾ٭ٝي خاا٤ة خًٚٮحة قأق٬٠٭ةة 

ْ  ىلع فجٮٟ املزةؿ غػةذث املؾاكػؿ ا٠قػاة٦ٮة، ٠اػ٥     أخ٤ػٮـ ا٠ٔقػاؾ٭ة    ، ٖة٠جلة ٣ة خاػ٬ف ٬٣اٜػ
٭ؾ٭ؼ ٫١ٝ٦ة ثة٠ٝؾب ٥٣ ر٬ٝب املٮة٨ أق ىلع ٍؾؽ ا٠ٔج٬ذ ا٠ؾاٮقٮة. فٮد١َت  ا٠صٮك ا٠و٣٬ة٠ي
، قك٫١ة خقدٗؾؽ قٜدلة ق٬٣اذخ ثماٟ ٓةـ، قإ٦مة  أغؾى شؼ٭ؼ ة أخ٤ٮـ طؼاد٠ٞ ٪ؼـ ثٔى ق
ق٠اػ٥ ٣ػْ ا٠مػؾط     ؟٭د٢ ٫١ٝ٦ة، قكٮػ٘ ق٣دػ    ا٬ٝ٠آؼ ان٣ة٣ٮة ا٠دي أك ا٠صٮك٭صت أف ٭ٝؾذ 



 

 31 

، قخػؾؾ انٜػؾب إ٠ػ     ا٧٠ةاٮػة أقالل  ا٬ٝ٠آػؼ ان٣ة٣ٮػة   ا٠ٔةـ ا٠ؽك ٭ًٝي ثًػؾقذ  ا٫٦ٮػةذ ٣ّٔػ٢   
فػػٮظدةث املصد٤ػػْ ا٠ؼث٣٬١ةفػػي ا٠ػػؼق٠ي   ، ١ػػة٣ٝؼ٭مػػ٬ طدػػ  ا٫٧٠ة٭ػػة.   خ١ػػٞ املؾط

 .٣ٝؼ٭م٬ إ٠  االفدٔؼاخ ٬٠ٜح ٭د٢ ٙٮ٩ خ٬ٙٮؾ ان٥٣ ٫٠ػ٢ ٣ػ٥ ٜجػٟ أش٫ػؿ  ان٣ػ٥ ا٠وػ٣٬ة٠ٮة      
 ثظقت ا٠ؼذافة.

 

 االحتياجات الحالية ملابل االحتياجات املستلبلية .01

٭د٤زٟ ا٠دظؼك ا٠ٔةلؾ   خظٝٮٛ ا٠د٬ارف ثػٮ٥ املَة٠ػت ٜوػٮؾ  انشػٟ ق٬ٍ٭١ػة انشػٟ         
ا٠ؽك خظةقؿ ا٠و٣٬ةؿ ث٧ة ٨ ا٠ٮ٬ـ رٝٮٟ ١٠ٗة٭ة ٥٣ ا٧٠ةطٮة  ٙة٠صٮكا٠و٣٬ة٠ي.  ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠ي

ـ ا٠ٔقاؾ٭ة ٣ٝةذ٦ة ثة٠دظؼ٭ةة قا٠د٫ؼ٭ؼاة ان٧٣ٮة ا٠دي ف ، د٬اش٫٫ة ىلع املؼى ا٬َ٠٭ٟ. ا٠ٮػ٬
خ ا٠ٔقاؾ٭ة ١٠ظػؾب يػؼ طؾكػة ا٠مػجةب. ق٣ػْ د٠ػٞ،       ٭٧وت ا٠دؾكٮؿ انفةفي ثظٛ ىلع انثٔة

، قا٠دي فدؾكؿ ٠مجةب ا٠ًٔٮٚة لجاة ٓةثؾ  ١٠ظؼقخ، ٥٣ املؾشض أف خوجض طؾكة اث٤ؾقذ ا٬٠ٜح
ـ   ثماٟ أكجؾ ىلع خقذ أش٫ؿ  إ٦ٚةد ا٠ٝة٬٦ف ا٠و ، فٮوػجض  ٣٬ة٠ٮة ثؼالل ٥٣ ا٠صػٮك. ثمػاٟ ٓػة

ًلة أٜٟ أ٪٤ٮة ثةٓدجػةذ٨ انخا  ا٠ؾاٮقػٮة ١٠دٔة٣ػٟ ٣ػْ ا٠دظػؼ٭ةة ان٧٣ٮػة        ا٠صٮك ا٠و٣٬ة٠ي أ٭
اع ا٠ؾ٬ٓ٭ة، ، قألاةؿ ا٠وؾؾاذ املؾخجٌ ثة٧٠ؿآةة ا٠ٔمةاؾ٭ةانغؾى   ا٠و٣٬ةؿ ٣زٟ ٓؼـ االفدٝ
، ق٣ص٬٤ٓة ٥٣ ا٠د٫ؼ٭ؼاة ا٠جظؾ٭ة. ق٭مٮؾ ٪ػؽا إ٠ػ    قااليَؾاثةة ا٠جٮبٮة، قا٠صؾ٭٤ة امل٤ّ٧ة

ن٧٣ٮة املقدٝج١ٮة ١٠و٣٬ةؿ فدد١َت ٣ؿ٭ؼلا ٥٣ ا٠دؾكٮؿ ىلع أش٫ػؿ  ا٠مػؾٍة   أف االطدٮةشةة ا
 قإ٦ٚةد ا٠ٝة٬٦ف ثؼالل ٥٣ ا٠صٮك.

 

 التوصيات

٪ؽ٨ ا٠ػحهةة ٜؼ٣ح ا٠ؼذافة ٣ص٬٤ٓػة خ٬هػٮةة ملظةق٠ػة خٚػةخك ا٠ًػٔ٘ ا٠ػؽك       ث٧ة ل ىلع 
ىلع ا٤ٔ٠ٟ خ٬هٮة ا٠ظا٣٬ة ىلع ٫٧٣ة قكةف خٔة٦ي ٩٧٣ ا٬ٝ٠اة ان٧٣ٮة ١٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة، 
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قإ٦مػة  ٣ٔقػاؾ خػؼذ٭ت هػ٣٬ة٠ي      خظقٮ٥ ا٫٠ٮةكٟ داة ا٠و١ة   ثؾا٣س إهحج َٜةع ان٣ػ٥ 
٭٥ ٠دػؼذ٭ت ٓقػاؾك أفةفػي، رػ٢ ٧٣ػ٩ ٭٤اػ٢٫٧       ؼ٬٣طؼ خاغٟ ا٠و٣٬ةؿ ٭ػًْ ش٤ٮْ املص٧

ك٤ة خؾى ا٠ؼذافة ٠دصةقر ٪ؽا ا٠ًٔ٘ ٭صػت ىلع ٜػةخ     ٖٮؾ٪ة.اال٦دٝةؿ ٠جؾا٣س خؼذ٭ت غةذشٮة ق
دقٮٮـ ٜػ٬اة  ٭٬٣٬ٝا ثخٝؼ٭٢ إٓحف هؾ٭ض ثأ٢٫٦ ٥٠ ة قاحخاذاة اح١ٜٮ٤ٮة ا٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮ

ان٣ػػ٥ ا٠وػػ٣٬ة٠ٮة ٣ػػ٥ غػػحؿ افػػدػؼا٫٣ة كػػأخقاة ٤ٝ٠ػػْ املٔةذيػػٮ٥ ا٠قٮةفػػٮٮ٥ املظ١ٮػػٮ٥ 
خاؾ٭ـ ٣ؿ٭ؼ ٥٣ اال٪د٤ػةـ قاملػ٬اذخ    ك٤ة خظذ ا٠د٬هٮةة ىلعا٠مؾٓٮٮ٥ قا٠دّة٪ؾاة املؼ٦ٮة. 
٠ػؼ٣ةة ان٧٣ٮة ا٠و٣٬ة٠ٮة قا ا٠صٮك ا٠و٣٬ة٠ي٠حر٣ة ٠ؼ٢ٓ ٠ج٧ة  املؤفقةة قا٠ج٧ٮة ا٠دظدٮة ا

خمػ٤ٟ انق٬٠٭ػةة قراذ  ا٠ػؼٙةع ا٠دػي      كػأف ، ث٤ة ٭دصةقر ٣صؾخ خؼذ٭ت ا٬ٝ٠اة قخص٫ٮؿ٪ػة.  انغؾى
خد٤دْ ثةمل٬اذخ ا٠اةٙٮة قامل٬ِٚٮ٥ ثةحيةٙة إ٠  ٣ػ٬اذخ ا٠د١ٔػٮ٢ انفةفػي قا٠ؾٓة٭ػة ا٠َجٮػة      

 .قاملٔةلةة ا٠دٝةٓؼ٭ة مل٬ِٚي ان٥٣

خظٝٮػٛ خ٤اػٮ٥   ق  ا٠د٬هٮةة خظذ ا٠ؼذافة ىلع انق٬٠٭ة ا٠ٔةش١ة   خ٬َ٭ؾ ٜؼذاة ىلع 
 ٧ةٍٛ ا٠دي خقٮَؾ ١ٓٮ٫ة ٬ٜاة ا٠ظا٣٬ة ٜجػٟ أف خقػدٔٮؼ٪ة طؾكػة ا٠مػجةب    ٣قد٤ؾ   امل
 .املصة٪ؼ٭٥

ك٤ة خ٬هي ا٠ؼذافة ثأق٬٠٭ة خ٢ٓ افدػؼاـ ٣قدمةذ٭٥ ق٬٣ش٫ٮ٥ ٣ٮؼا٦ٮٮ٥   ش٤ٮْ ثػؾا٣س  
ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  ٪ي ا٬٠طٮؼ  ا٠دي خٝؼـ ٣زٟ ٪ؽا ا٠ػؼ٢ٓ  ،   ا٬٠ٜح ا٠ظة٠يا٬ٝ٠اة ان٧٣ٮة. 

٭ؼ٭ؾ ش٤ٮْ ا٠مؾكة  ا٠ػةذشٮٮ٥ اٯغؾ٭٥ ٣ة ٭٤اػ٥  ثٮ٤٧ة املٮؼا٦ي ٬ٝ١٠اة املؼذثة   ثؾا٣ص٫ة. 
 .قه٩ٚ ثجؾا٣س ا٠دؼذ٭ت" قاحٙؾاث" ، ق٪ي ثؾا٣س ٖٮؾ ٙٔة٠ة

٬ٜاة قٮة انغؾى   ١٤ٓٮة ا٠دق١ٮ٢ ٥٣ انق٬٠٭ة ا٠دمٗٮ١ٮة ا٠ؾاٮ قخ٬هي ا٠ؼذافة ثأف خا٬ف
شؼ٭ػؼ  خد٤ةلػ  ٣ػْ     ا٬ٝ٠آؼ ان٣ة٣ٮػة إ٠  ٬ٜاة ان٥٣ ا٠و٣٬ة٠ٮة ٪ي خ٬َ٭ؾ ٬٣اْٜ أخ٤ٮـ 

ٝلة شٮػؼلا ثػٮ٥ ا٠ٝػ٬اة        ا٠صٮك ا٠و٣٬ة٠يأق٬٠٭ةة قاطدٮةشةة  . فػدد١َت ٪ػؽ٨ ا١٤ٔ٠ٮػة خ٧قػٮ
 ا٠ؼذافة. ثظقت ان٢٣ املدظؼ  ١٠ؼ٢ٓ   ا٠و٣٬ةؿ ق٣ادت أخ٤ٮـا٠و٣٬ة٠ٮة ق٦ّةـ 
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ة أ٪٢ لؾ٭اٮ٥ أ٧٣ٮٮ٥ غةذشٮٮ٥ ١٠و٣٬ةؿ، ٤ثةٓدجةذ٪قخ٬هي ا٠ؼذافة ا٬٠ال٭ةة املدظؼ  قخؾكٮة،  
د٧قٮٛ ثؾا٣س ٣قةٓؼ  ٬ٜاة ان٥٣ ١٠و٣٬ةؿ ٥ٓ كزت. ٜؼ ٭د١َت د٠ٞ خ٠ٮػة شؼ٭ػؼ  خدصػةقر    ث

 .إٍةذ ٤ٟٓ إفدؾاخٮصٮة املقةٓؼ  ا٠َٝؾ٭ة ا٠ظة٠ي

ة٠دػَٮٌ ٠ؿ٭ةخ  أخقاذ ٮة ق٬ٜاة احخاذاة اح١ٜٮ٤ٮة ثك٤ة خ٬هي ا٠ؼذافة ٬ٜاة ا٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠
ا٠و٣٬ة٠ي، قغةهة إ٦ٚةد ا٠ٝة٬٦ف قا٠ٝػؼذاة   ا٠صٮك ا٧ٍ٬٠يا٧ٔ٠ةهؾ ٖٮؾ ا٠ٔقاؾ٭ة   ٪ٮاٟ 

 .ا٠جظؾ٭ة

أف خ٬يػض طصػ٢ ق٦ػ٬ع ا٠صػٮك ا٠ػؽك ٭٤ا٫٧ػة        ا٠و٣٬ة٠ٮة ٭٧جٗي ١٠ق١َةة قخؾى ا٠ؼذافة أ٩٦
ـ  ٪ػ٬  خظ٩١٤ خقف االٓد٤ةخ ثماٟ كجٮػؾ ىلع ٤٣ػ٠٬ٮ٥ غػةذشٮٮ٥. أك ٫٦ػس خغػؾ        ،ٖٮػؾ ٣قػدؼا

٬ارف ثٮ٥ ا٧ٔ٠ةهؾ ا٠ٔقػاؾ٭ة قٖٮػؾ   خأف  ١٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮةق٭ؾخجٌ ٪ؽا ث٤قأ٠ة كٮ٘ ٭٧جٗي 
صؾخ ا٦د٫ة  ا٠ظػؾب يػؼ   ، ٣ْ انغؽ   االٓدجةذ أ٩٦ ث٤ن٧٣ٮة ا٧ٍ٬٠ٮةا٠ٔقاؾ٭ة   أش٫ؿخ٫ة ا

ؼذاة ٖٮؾ ٓقاؾ٭ة ، فدد١َت ا٠دظؼ٭ةة ان٧٣ٮة   ا٠و٣٬ةؿ   املٝةـ انقؿ ٜطؾكة ا٠مجةب
 ثظقت خغؾ قهٮة ١٠ؼذافة.ح٦ٚةد ا٠ٝة٬٦ف 

 

قٜؼ ٠ػوح ٪ؽ٨ ا٠ؼذافة أثؾر ٦ٝةط ئ٘ ا٬ٝ٠اة ان٧٣ٮة ١٠ظا٣٬ة ا٠و٣٬ة٠ٮة املؼ٣٬ٓة ٣ػ٥  
ٮقي ىلع ا٠د٬٤٭ٟ ا٠ػػةذشي ٫٠ػة، إيػةٙة إ٠ػ  خ٧ػ٬ع      ا٠ٗؾب قا٠دي   ٣ٝؼ٣د٫ة االٓد٤ةخ ا٠ؾا

٬ٜاخ٫ة ق٣ٮ١ٮمػٮةخ٫ة قاغػدحؼ ٣ؾاكػؿ افػدَٝةث٫ة قأش٧ػؼاخ٫ة، قفػ١َح ا٠ًػ٬  ىلع ا٠ٚقػةخ         
، ٤٣ػة  خقف ا٠ؼ٢ٓ ا٠ػػةذشي املقػد٤ؾ   املقدمؾك   ا٠ظا٣٬ة قئ٘ ٙٔة٠ٮة ا٬ٝ٠اة ٣ٮؼا٦ٮة

قشػػ٬خ ا٠ظا٣٬ػػة  ٭صٔػػٟ غػػؾقث ٜػػ٬اة ا٠دظػػة٠٘ احٙؾ٭ٝػػي "أخ٤ػػٮـ" خ٫ؼ٭ػػؼا طٝٮٝٮػػة ىلع 
  ا٠و٣٬ة٠ٮة.

قخؤكؼ ٪ؽ٨ ا٠ؼذافة ىلع أف ا٠ظا٣٬ة ا٠دي أٜة٫٣ة ا٠ٗؾب   ا٠و٣٬ةؿ ٠ٮقػح إال ٦قػػة ٣ػ٥    
ا٠ظا٣٬ةة ا٠دي أٜة٫٣ة   ٧٣ةٍٛ أغؾى ٭َة٠ت لٔج٫ة ثإٜة٣ة ٦ّةـ ا٠مؾ٭ٔة احفح٣ٮة ك٤ػة  
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ةض أك ٙؾض ا٫٠ٮ٧٤ة ا٠ٗؾثٮة ىلع امل٧َٝة قيػ٤ةف إش٫ػ  ث٫ؼؼ كةف ا٠ظةؿ   أٙٗة٦قدةف، 
 افدٝحؿ ث٧ّةـ ا٠مؾ٭ٔة احفح٣ٮة. قأه٬ٔخ إفح٣ي 

ق  ٪ؽ٨ انر٧ة  خ٬اهٟ طؾكة ا٠مجةب املصة٪ؼ٭٥ ٜٮةخ  طؾب ٓوةثةة لؾفة يػؼ ا٠ظا٣٬ػة   
ا٠و٣٬ة٠ٮة قا٠دظة٠٘ ا٠ؼق٠ي املقة٦ؼ ٫٠ة   فجٮٟ إفٝةط ٪ؽ٨ ا٠ظا٣٬ة قٍؾخ ٬ٜاة ا٠دظة٠٘ 

 ا٠مؾ٭ٔة احفح٣ٮة املقدٟٝ.قَْٜ طجةؿ ا٫٠ٮ٧٤ة ا٠ٗؾثٮة قإٜة٣ة ٦ّةـ 

 

 
 

 


