
يعامتج7ا يطارقميدلا يبرعلا يدتنملل ىماتخلا نايبلا

 ىدتنملل لو/ا عامتج>ا دقع مت سنوتو Eطسلفو رصم يف ةيعامتج>ا ةيطارقميدلا بازح/ا نم ةردابم ىلع ءانب
 يطارقميدلا يبرعلا ىدتنملل  رضحو .2013 رياني 20 يف ةرهاقلا يف يعامتجOا يطارقميدلا يبرعلا
 ةلادعلا ميق ىلإ ادانتسا )MENA( ايقيرفأ لامشو طسو/ا قرشلا نمً ايسيئرً ابزح رشع ةعست يعامتجOا
 تاباقنلاو ةيويس_او ةيقيرف/او ةقيقشلا ةيپورو/ا بازح/ا نم Eبقارم ىلإ ةفاضOاب ،ةيطارقميدلاو ةيعامتج>ا
 EيكارتشOا ةعومجمو Eيپورو>ا Eيكارتش>ا بزحو يaاعلا يمدقتلا ىدتنaا عم ةكارشلاب يدتنaا دقع دقو
ةيپورو>ا ةيمدقتلا تاساردلا ةسسؤمو يبورو/ا ناaربلاب Eيطارقميدلاو
 ةديدعلا تايدحتلا ىلع ءوضلا ىدتنaا طلس ،ةهج نم .ىدتنملل لو/ا عامتج>ا ةشقانم Eيسيئر Eعوضوم ردصت
 تايدحتلا هذه ةهجاوم لبس ىدتنaا شقان ىرخأ ةهج نمو يبرعلا ملاعلا يف يطارقميدلا لوحتلا هجاوت يتلا
 ،ةيعامتج>ا ةلادعلاو ةيطارقميدلاو ةيرحلا يهو :يبرعلا عيبرلا تاعلطتو بلاطم قيقحت وحن درطaا مدقتلا نامضو
 زكرم يف اضيأ ةيعامتج>او ةيداصتق>ا ةمز/ا تناك .ديشرلا مكحلاو ،نوناقلا ةدايسو ،ةيداصتق>ا ةيمنتلاو
.انتاشقانم
 ةيساس>ا ةيسايسلا تايدحت ثyثلا ةهجاوa ةيبرعلا ةيمدقتلا ىوقلا نم كرتشaا لمعلا ىلا ىلا ةقطنaا جاتحت
: يف ةلثمتaاو
 نم تانزاوتلاو طباوضلا ديدحتو ديدج يسايس ماظن( ةيطارقميدلا مظنلا ىلإ ةيدادبتس>ا لودلا ليوحت.1

  )مyعOا لئاسو ةيرحو  لداع ءاضق لجأ
 ريرقت يف هقحو هضر/ ةدوعلاو فرصتلل ةلباقلا ريغ هقوقح ةداعتسا لجأ نم ينيطسلفلا بعشلا لاضن.2

 ميظعلا هزاجنا ركذتنو يليئارسOا لyتح>ا ءاهناو 1967 ماع دودح ىلع هتلود ةماقإ يف ريصaا
 وضع ريغ بقارم ةلود ةفصب Eطسلف ةلود لوبقب ةدحتaا مم>ا فارتعاب

 كلذكو لمعلا صرف قلخ ةدايزو لضفأ ةايح لجأ نم بوعشلل ةعورشaا بلاطaا ةيبلت هسفن تقولا يف.3
 ىلع طسو/ا قرشلا يف مyسلا قيقحتل ةحلaا ةجاحلا ىلع ءوضلا اضيأ ةيبرعلا تاضافتن>ا طلست
.Eظفاحaا باطخ ةهجاوa ةضراعaا يف ايوق اتوص لثمت اننكمي اعم  .يلودلا نوناقلا ساسأ

aا نلعي تايدحتلا هذه ةهجاوaةيعامتج>ا ةيطارقميدلا ةكرحلا هيجوتو خيسرتل ةيروحم ةطقن لكشيس هنأ ىدتن 
.يلودلاو يميلقOاو يلحaا ىوتسaا ىلع لاعفلا قيسنتلا لyخ نم يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا

 كلذ لجأ نمو يلاتلا ىوتسaا ىلإ ىدتنaا لقنو كرتشaا عورشaا اذه ريوطت ةلصاوa اقيمع امازتلا نومزتلم نحنو
:يت_اب مايقلا ىدتنaا ررق
 ءاشنإو ةديلولا بازح/ا ةياعرو لعفلاب ةمئاقلا بازح/ا Eب دراوaاو راكف/ا لدابتو قيسنتلاو ةكارشلا عيجشت .1
يبرعلا ملاعلا يف كلذ ليعفتل راطإ
 ةيطارقميدلا ئدابaا ساسأ ىلع سيسأتلا تحت فارط/ يتسجوللاو يلاaاو يونعaاو يسايسلا معدلا ريفوت .2
؛ةيعامتج>ا
 ةيرحو ،ةاواسaا لثم ركفلا ئدابم رهظت يتلا ةيعامتج>ا ةيطارقميدلا راكف/ا راشتنا ىلع لمعلاو رشن .3
 جماربلا ةباتكو يبرعلا ملاعلا يف ةيبرعلا ريغ بوعشلا قوقحو تايلق/ا قوقحو ةأرaا قوقحو ،ريبعتلا
.ةيعامتج>ا ةيطارقميدلا بازح�ل تانايبلاو ةيسايسلا
 لجأ نم يلودلاو Eيلودلا مهئارظنو برعلا EيعامتجOا Eيطارقميدلا Eب نواعتلاو لاصتyل ةلاعف لئاسو داجيإ .4
؛ةكرتشaا ئدابaا زيزعتل ةلاعفلا ةكراشaاو تاكارشلا لyخ نم يaاعلا معدلا زيكرت
 نم ءاسنلاو بابشلل ةديدج داعبا ريوطت ةلصاوa ةلبقaا ةرتفلا يف ةديدج ةطشنأ ميظنتو زَجنaُا لمعلا ةعباتم .5
.ةأرaا Eكمتو بابشلا حلاصل تاردابaا معد لyخ


