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 الشرق األدنى ومشال أفريقيا -: االجتاهات والتحديات واألولويات 5امللحق 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا

 2016املؤمتر اإلقليمي لعام  –األولويات اإلقليمية  االجتاهات والتحديات اإلقليمية

 النزاعاا واالاطراااتاو واالا ااا مااطة   ع اا ااا

الرتح ا اااملتتباا اواا الاطاما   اااااالاطق ص دي 

 القستياالاهلجتة.

يسااج  القماا شاالاااتىاامشدلاافاالقاا  ا  تيق اا اا

ح ل ً ا كرباعددامناالنزاعا واال كرتاا اراتاالةاااا

يفاالع ملامعاآا ماالامع االنا ىاالطويما اامشماد.ااا

التادداالنزاع واوإلغ ءام احققهااإلقما شاالا  ااا

العقدااملنصتماماناما مايفايفالا للاال غ يا ااااا

ذلا ا لاا اتا ديالعاتعا ا ااااااالالاحلدامناالفقت

لل اا ااامشي ياا االال جاا مةاوااا دااللعا قاادا ااااا

املخزاللاا واالغ اة اا ااملوةااودةالااللعاامتفاا  اااا

 ماااع ماامشي يااا الاالالسااا مةا ااات االع ااا ااا

عاتقم صالل ا ااالالاملداال  دااليفالا ي ااملا فا

ا.امشي ي االلما ل  ااحلصو اعم ا 

 اطق ص دياالبالءاالا   ىاامل ل  االتديئا اااالن و

 التتاةعااق ااملس ر ت.

 

 اعمافااالقادمةااونا ءاااللعاال غ يا ااالماوءااالاجلاو ااالغ اةلاامشمناالعداماعمفاالقض ءالعامام  االم  م واامرتات ج  واالرع

 .اإلقم شايفاالالس مااطم قتامال حق قاكسب  االالنزاع واالامشزم واالصدم و م مااالص ود

 االناا ىااالصغريةاالالزماع االال غ ي الاالغ اةلاامشمنال حسنياالص وداعمفاالقدمةاون ءال طوايفااملقد ماالدعشالا ىاتوم ع

او ملن جا وااالال جا مةااامشي يا ااما م اادعاشااعاناا ضً ا اللوي الاذاواع  اك ج طواامل  هااللدمةاالا مم الاال ن   ال حق ق

 .او مشمواىاامل عمق االاملعموم واالزماع  

 ااإلمن ة ا ااال ادال واا ع ل  االق  سااملباتاالاإلل اماالقتاماوااخت ذالغتضاالاملعموم وااإلحص ءاوال للايفاالقدماواون ء

 .الاملنظ  االبمدا اوا اتقومااليت

 اتبا هل ااالايتاااجلااوداايا  ا اامبا ااوأك ماا ااالق   السمسم اامشدل اعمفاالق ة  ااإلمش داالالدم واالالبحوثاالس  م وادعش

 .ت خ ا االيتاالاإلةتاءاواالبمدا 

 االالصاح ااال غ يا ااحتسانياالعاتا دياااللل  ةاا ااامشي يا ااطما ا  اامسا دام ااوانظشاااملتتباا ااالزماع  االس  م واتعزيز

 .الوطن  ال ح   ة واالتس ج يفاالب ئ االمح ي 

 االلعاامشزما واالعاوف عم ا ااالاطما ج و ااالس  ما واامواءما ااالا  ااماناااإلقم شاومدا اونياالال ا م ااإلقم  لاال ع ال اتوط د

 .مواءاحداعمفاالغ اةلاو مشمنااملتتبا اامشمداالاويم ااطح   ة و

   االبمادا اايفاالع ا االعاو لنساب ااما   ااطاالالدالل ا الااالاإلقم   ا ااالفتع ا اااإلقم   ا ااامل مسا وااماعااالشتاك اتع ال ايفاالع

 .لألزم وااطم ج و اعمفامبمدا لاامل مس  االقدماواالتعزيزااإلقم    الاامشزم وامناامل ضتمة

 ايفا  ضا ااتقاد ماالحاتازااواادفاااملسا وي واامج اعااعمافاااملادللاااجمل  اعااالمنظ ا واااحلاوم ا اايريااملنظ  وادالماتعزيز

 .الاجلو االغ اةلاامشمناالعداماآا مامناال خف فالعاالتام  ااإلقم    االالربامجااملب دماو
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 اطع  اا داعماافاالااوامداوااااامساا وي وامتفاا  ا

االال عت ضالصدم واامشمواى.

اناامل وّقااعا  ايبمااداعااددامااا  ااإلقماا شالاااماا

مم و الس  الاا400املقدماعدداشاح ل ً احبواللا

.االيفاظا اا2050مم و الس  احبمو اع ماا600

و ما ا كا اااااامشي ي ا ع امق ملا ًاتتاةعالل  

و لنسب العامعظشال وع واامشي ي الاما  دياا

لعاةناايفامااعازياا دةااالن ااواالسااا للالاةنبااً 

ال حض تاالتغ  اتا منا اااطما ا  الالعاامتفا  ااااا

الاماايفاعماافاامشي ياا االتتاةااعالساايفاامل اا هااا

االامشمارلاامل و تةالمزماع .

 ت بااا يناا.ال غ يااا االلقاااصاال غ يااا اماااوء

القااصاالاجت ااا وامساا وي وايفااطال   اا و

اآالااتالالعاومااداماانحنااواكاابريااعماافاال غ ياا 

ايفام زاياداالةودااجتا هااامعاتس  تالا  ي وقعاال

ااعا وانزالاااداامتفا  احا طوااااتاالايتاااملن طق

اموعايع ربا التىالةا اامنال.ا  دةاملاالامشزم و

اماانايعاا لو  لاااشاعماافااإلقماا شاتقتيباا اامااا  

 اااجلف فامق الم اعمفاالالق دمةاالغ  االع ل  االاملتاعلاالالاألااحمل ص  ا صن فاام خدامالا ىاتوم ع. 

 العاالوصاو اا ات ااالحتسانيااامشمي فايفاالفقتامنااحلدالعااهل د  االربامجايفاالاطم ر  ماامشمتينيالم زامعنياالدعشاتو ري

 .اجلنوباومدا اونياال ع ال ا الاصتاالتعزيزاالع شاكسيفاالمب اامشمواى

 ااما حداثاا ةا اامانااالدالل ا اااملنظ ا واامنااليريا (اال ول دال)االصن ع  الم ن   اامل حدةاامشمشامنظ  امعاال ع ال احتسني

 .اإلمداداواممسم اام داداالعمفاالزماعلاالقا  ايفااإلل  ة  الزي دةامن مب ازماع  االتانولوة  واآطواالاع   د

 اطما ع ل اااالا  اامانااالامشمسادةااامشعاا بااملب داواا   واالمب داواا منايفام اي عمقاو طم خداماالفن  ااملس عدةاتقديش

 .الغ اةلاالمواصف تهاالدم وماونصو ااامرتش دااجل دةاالزماع  او مل  مم و

 اامشزما والاا القا واايفالمحادالدالاطاما   اااامشماتاضااحل وال ا االعا وتةااااخما طتااإلدامةاتع الل  االالاطا و امرتات جاالرع

 .احلدالداعرباالاحلواماالبحثلظشااحلجتاالزماعلالاالاالتعزيزاالاملواشلاحتتك والحتسنيااإلو غاعناامشمتاضالاالمصدا

 ايفاالدم ةاشاالعمفاحتسنياامشمي فا قتاءااليتاتتكزاعمفاتم اال ص ااملصدمالااحل وال  الألي ي امس دام ادعشالق م الظش

 الوطن  .ااالق   ام م 

 اامشعضا ءااالادال اايفطاما   ااااحل وال ا الااالراتالةااقاا  اايفاال أا ا اااللعا دةااح طواالاوامئاونياالصم اعمفاالرتك ز

ت صدىاااللقم    االطن  اما ميعلق م احمسن االام  م واع   دااال  امناامل  دةالاالامشزم واالنزاع وامناامل ضتمة

قاا  االراتالةاااارا   العامح يا ااو إلاالصادمااملااحل وال ا ااالامشماتاضاالمحادالدااالعا وتةاااحل وال ا ااامشمتاضال اديداو

 .تأا مهااحل وال  االلع دة

 اللرا   ااالجتا زاا ااافاصاواالامشاالاجلماوداالل  ااالمحوماحتسنياذل ايفامب ااحل وال  الاالرتالةالقا  ااملس دام اال ن   ادعش

االبمادا الااوانياااخلارباوااالت سرياتبا د ااالقدماواون ءاال  ااحملم  امناالظتالفاملا ف امعاااحملم  العاالس طواالق   

 .ف عاملس دامالألاالاإلل  االنع ااالمنوااخلت   ااالصوو اعمفاال  اواا االرتك زامع
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لقم شاالاتىاامشدلافاالقا  ااا ضعمم اياالس ن ال

امشقاا ل شاالاايتاتسااج ا عماافااوااني  تيق اا اماانا

االاااالسا ن اال اا ماطامعد  .العا ملاعمافاالصاع د

اكابريةاااال   ا وااالةودامعامس  تااجت هاا اال

تسااج  اامااعالااجلنساانيالاالواانياالبماادا اوااني

 .النس ءصفوفاايفاالس ن امنا عمفامعدطو

 العاا وتةاااحل وال اا االالنب ت اا االامشمااتاضا  اا وا

احل وال اا االا  اا واامشمااتاضاتساافتاالمحاادالد.

اللعا دةااالتتمخا اادالوهل مب ايفاذل اا-النب ت  اال

كاربىالما اااما ك اي اة  اعناا-ا التفا اا ظاوم

مااتدالدااضا فااااخناالاا  اواااا امب شااتامااناااا

ااحمل صاااا  االغ اة اااا اال قاااادا ااحل والاااا وا

البات(ا الاواا اياريامب شاتامانااااالعا ال ق هل) الا

االعادمااحمل ص  االنقدي الااخنف ضامتدالداال  ا

اال قادا ااقا ااملسا ام .ااا فاعااامشاحتويا ااكف ءة

 الورع.لعاتف قشاعوام اتغريااملن خاقدا دواال

 االما  ح اا اااحل وال ا ااامشماتاضاامانااموق يا الاالب اتيا اااخلادم وااو عزيازاحوك ا اااالشاتك ةا الااالفا الاامانااوادعشاالق  مالا

 د الالع مل ا الاإلقم   ا الوطن ااملس وي وعمفاا ع   اواا الام ئص هل ا

   العمافاالالااألاالاملتاعالاالع ل ا اااااا صان فاالاا ىااما خداماااالتوم عااحل وال  الاالوماا  الم وامداالع مل  االع  االا اتنف

 .الغ  االالق دمةاعمفامق الم ااجلف فاالاملموح 

 4/2015اامل متتاقتامامعاش ً  متاامل اتالو وامض داوامق الم واأ ااالوعلامس وىاالم عاالقدماواتعزيز. 

 كا اجمل  ع وااحملم  االاالالتع ةاالصغريةاحل  زاواا صح باما مك و طم ن دالعااالاب ع  ااملوامدالدامةالظشاتعزيز. 

 اإلقم    ااملب دماوالط ماإلقم شار ناايفاامشزمىاالن وامب دمةاتاب ق. 

 ل ما  تاماملصا يداامشمسا  االتتو ا ااااااالق وا اقا  امس داماا ع ل  وال ب د ااملع مفاالال ج مباالون ءاالقدماوال اويتاتنظ ش

 .امشح  ءاامل ة  ايفااإلقم ش

 با ااالقاتياالاإلقم  لالاالتب د ااملعموم واالمجعاا االلااتا اماناق اااااملس وينياملوامداالس ا  اعمفااتق  شيفااالبمدا مس عدةا

 .متكزالقم  لالتصداامشمس  اي شاللا ؤهاك س ود المب  ل واالاملعموم و

 الاوااتوة ا  اواأ الةتاءاتق    والألاتاالب ئلاملا ميعاتتو  اامشح  ءاامل ة  االرع. 

 اال عا ال ااالا  اامانااذلا اايفامبا اااملع مفاالالقادماواالفن ا ايفالا للامصا يداامشمسا  االتتو ا اامشح ا ءاامل ة ا الاااااااااتعزيز

 .اجلنوباومدا اوني

 اإلقم شايفا مشمس  واالصم اذاواامشمتاضاما  ح ايفاالبمدا ادعش. 

 


