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ْ   ذِٓ اٌّإو  ٌىٓ ، خاٌجشش٠  زمذ٠ش أثش ٚثبء ا٠٦ذص ػٍٝ ث ىف١ًاٌ خ فمؾ ٘ٛاٌزبس٠ ٚ  زظبد٠خا٨ل خ١ّٕاٌز   غ١َشخ خظٛط١اخاٌؼب١ٌّخ ٌٙزا اٌٛثبء  االعتداتح أ

 تً ِٕؼضٌح تظفح حاٌثشش٠ّ  إٌّاػح ٔمض ف١شٚط ٠ُأخز ال. ّٙباٌؼًّ ػٍٝ رمبع ٚ اٌّشغٛة دبذٌٕ  ا األعاع١ّح ٌتحم١كا٨خزّبػ١خ ٚ رٌه ثزسذ٠ذ اٌّجبدب 

ّّ  اٌّششاواخ  االختّاػ١ح اٌّؼا١٠ش إْ. تاٌف١شٚط اشتأثُ  األوثش اٌّح١ٍح اٌّدتّؼاخ ػٍٝ شو١ضاٌتّ  ٠ىْٛ أْ ٠دة. أعاع١ا ِثذءا اإلٔغاْ حمٛق تؼتثش. اخذّ  حِٙ

 ٠شث لذ ثاباٌشّ . ِتثادٌح ِغاءٌح ٚ طاسَ ٚ دل١ك تٕغ١ك إٌٝ ٠حتاج األِٛاي ٚ اٌّٛاسد تخظ١ض. ػائما ًتشىّ  لذ االختّاػٟ ٛعتإٌّ  اٌّشتثطح م١ٍذ٠حاٌتّ 

  .ٙاحٍّ  اٌحاٌٟ اٌد١ً ػٍٝ ٠ظؼة ِشىالخ

ِ  أعفشد  فمذ ب، ػب١ٌّخ أ٠ؼرؼجئخ  رزطٍتثبٌسدُ اٌؼبٌّٟ ئْ أصِخ  ؽٍك ػ١ٍٗ أ  دٌٚخ ػٍٝ ث١بْ ع١بعٟ  182 ذاززؼٕ اٌزٟ 2002خ ٥ٌُِ اٌّزسذح اٌدّؼ١خ اٌؼب

ّ  : ٌٍغب٠خ جذأ ثغ١ؾفبٌّ  . بٍِخػٕٛاْ ا٦ربزخ اٌش   ثبعزسمبق ػُ ػب٠خ ٚ اٌذ  اٌؼ٩ج ٚ اٌش   وذاٚبٔٙب ٌد١ّغ عى  بٍِخ ٌٍٛلب٠خ ك وً دٚي اٌؼبٌُ ا٦ربزخ اٌش  سم  ب ر  ٌ

 . ٨ ِسبٌخ ٔٙب٠خ اٌٛثبء رىْٛ، خف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠اٌخبص ث

.  ٚ لذ اعزفبدد ا٨عزشبساد ا٦ل١ّ١ٍخ اٌّزؼذدح ِٓ ٘زٖ اٌزم١١ّبد.  بٍِخمذَ اٌّسشص ٔسٛ ا٦ربزخ اٌش  دٌٚخ ثبعزؼشاع اٌز   111لبِذ  2011ٚ  2010فٟ عٕزٟ 

ّ   اٌفش٠ك ا٨عزشبسٞ اٌذٌٟٚ اٌّزؼذد لبَٚ لذ  ٔزبئح ٕغ١مٟ ٌجشٔبِح ا٤ُِ اٌّزسذح اٌّشزشن اٌّؼٕٟ ثب٠٦ذص، ثّشاخؼخ اٌّدٍظ اٌز   ؽشفف ِٓ ٍ  ىا٤ؽشاف  ٚ اٌ

٠خض ِغبس  ف١ّبٌمذ رٍمٝ اٌفش٠ك ا٨عزشبسٞ اٌذٌٟٚ اٌذػُ اٌىبًِ ٚ اٌّغزّش  . ثب٦ػبفخ ئٌٝ ا٦ػ٩ٔبد ٚ اٌذساعبد اٌؼب١ٌّخ ٚ ا٦ل١ّ١ٍخ ا٤لب١ٌُاٌجٍذاْ ٚ 

ٛ  طب ٚ .بٍِخا٦ربزخ اٌش    ؼزجش خٛ٘ش٠خ ً ئٌٝ أٔٗ ٠ٛخذ خّظ رسذ٠بد ػب١ٌّخ  ر  ٚ رٛط   ا٨عزشبساداٌزٛط١بد إٌبثؼخ ػٓ ِدًّ ع ػٍٝ دق ٘زا اٌفش٠ك اٌّزٕ

ٝ اٌؼٛء ػٍ ؾرغٍ  زدبثخ ٚ ٌىٓ ٚخٙخ ٔظشٖ اٌدّبػ١خ فبط١ً اٌخبطخ ثىً اعاٌز  ئٌٝ وً  ق٨ ٠زطش   اٌذٌٟٚ ا٨عزشبسٞاٌفش٠ك  اخّبعف. ثبٌٕغجخ ٌٍٛلذ اٌشا٘ٓ

 .بػشٚس٠ رزطٍت رذخ٩اٌزٟ  إٌمبؽ
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٣١٢٢املة اإلتاحة الش    

 

 إٌّاػح ٔمض ف١شٚط ُتداٖ اٌؼاٌّٟ اإلٌتضاَ ٌتدذ٠ذ تحض١شا رٌه ٚ اٌذٌٟٚ االعتشاسٞ اٌفش٠ك تإخّاع اٌخاص اٌُّٙ اٌث١اْ ٘زا ِؼىُ ٔتماعُ ْأ ٠غّشٔا

 اٌث١اْ ٘زا ػذّ أُ  ذل ٚ. تؼذٖ ِا ٚ(  ١١٠٠ خٛاْ/حض٠شاْ  ٠١ -  ٨ اٌّتحذج، ٌألُِ اٌؼاِح اٌدّؼ١ح) اإل٠ذصت اٌّؼٕٟ اٌّغتٜٛ اٌشف١غ االختّاع خالي اٌثشش٠ح

.اٌؼاٌُ ػثش األشخاص ِٓ ا٢الف ػًّ ػٍٝ اػتّذ وّا اٌّغتٜٛ، سف١ؼٟ اٌخثشاء ِٓ ِغتمً فش٠ك لثً ِٓ  

  االحتشاَ ٚ اٌتمذ٠ش فائك ِغ

اٌذٌٟٚ االعتشاسٞ فش٠كٌٍ ِشاسن سئ١ظ  

إفش٠م١ا خٕٛب خّٙٛس٠ح ، االختّاػ١ح اٌت١ّٕح ٚص٠ش دال١ِٕٟ، تتٙث١ً  

تاإل٠ذص اٌّؼٕٟ اٌّشتشن اٌّتحذج األُِ تشٔاِح اٌتٕف١زٞ، اٌّذ٠ش ٔائة دٚالٞ، تٛي  

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفريق اإلستشاري الدولي

املة  ٣١٢٢اإلتاحة الش   

 

 

 حمٛق ِثذأ تؼض٠ض إٌٝ تحاخح ٔحٓ

 وّا ٌإل٠ذص اعتداتتٕا ضّٓ اإلٔغاْ

 وً إصاٌح تضّٓ آ١ٌاخ ٚضغ ٠دة

 س٘اب ٚ اٌت١١ّض ٚ اٌٛطُ أشىاي

 اٌخذِاخ فٟ( اٌِٙٛٛفٛت١ا) اٌّث١ٍح

 اٌخاص ٚ اٌؼاَ ٌٍمطاػ١ٓ اٌتاتؼح

أمٌن )الدكتور جوزي أنجٌل كوردوفا 

اإلقلٌمٌة  االعتشاسج –الصحة للمكسٌك 

 (ألمرٌكا الالتٌنٌة

 

 

 

 

 ّْ  اتغإِا ِؼٕا٘ا اٌّشاٍِح اإلتاحح إ

 ٚ أٔفغٕا تىش٠ظ ٚ األٔا١ٔح تؼذَ

 اٌظحح فٟ اٌحك تتشل١ح اٌتضإِا

 .اٌمادج وً ػثش ٚ ٌٍد١ّغ

 اإلقلٌمٌة االستشارة)و سٌكغوما بوٌم

 ( الخاصة بإفرٌقٌا

   

 

 

 األ٘ذاف تحم١ك تإِىإٔا أٔٗ أظٓ ال

 اإلتاحح أ٘ذاف ٚ ٌألٌف١ح اإلّٔائ١ح

 اٌشثاب ِغاّ٘ح غ١اب فٟ اٌّشاٍِح

 لٌنده جون 

 -بابوا غٌنٌا الجدٌدة  –قٌادة الشباب ) 

اإلستشارة اإلقلٌمٌة الخاصة بمنطقة آسٌا و 

 (  ئالمحٌط الهاد

  
 
 
 
 

 خذِاخ :ِؼٕا٘ا اٌّشاٍِح اإلتاحح إْ

 ٔظاَ خ١ذ، تشىً تؼًّ طح١ح

 ٔظاَ ٚ خ١ذ تشىً ٠ؼًّ ػذاٌح

 خ١ذ تشىً ٠ؼًّ ِدتّؼٟ
 لٌنده مافو

  ( اإلستشارة اإلقلٌمٌة الخاصة بإفرٌقٌا)

ُتوصل أرواحا إلى بر النجاةحقوق اإلنسان   

  ْ ئْ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼمبث١خ  .١١ّض ٚ ا٦لظبءش٠خ ِشْ٘ٛ ثّذٜ ِسبسثخ اٌز  بٌخ ٌف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشفؼ  اٌعزدبثخ ا٨ ئ

اٌشخبي اٌز٠ٓ ٠ّبسعْٛ اٌدٕظ ِغ ا٤شخبص اٌّزؼب٠ش١ٓ ِغ ف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ ٚ ٚ اٌٛطُ ثبٌؼبس ػذ 

ٛ   ِزؼبؽٛخٕغ١ب ٚ  اٌّزسٌْٛٛاٌشخبي ٚ ا٤شخبص  ِح اٌجشاع اٌّخذساد ٚ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌدٕظ ٚ اٌّٙبخش٠ٓ، رم

.ٚ اٌؼ٩ج ٚ اٌشػب٠خ ٚ اٌذ ػُ اٌخاطح تاٌٛلا٠ح  

  ٓ ٓ  ٛارٟ ر  اٌٍ   ئْ اٌفز١بد ٚ إٌغبء ٘ ٚ  غز٠خٙٓ فٟ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌز  ا٦ٔغب١ٔخ، فسؼ   سشِٓ ا٤وثش ِٓ زمٛلٙ

 ٚ ردذ٨صاٌذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّدزّؼبد رزغبِر أٚ .  ٟ٘ الً ِمبسٔخ ثبٌشخبي ا٨لزظبد٠خػب٠خ اٌظس١خ ٚ اٌفشص اٌش  

. ِجشساد ٌٍؼٕف ػذ إٌغبء ٚ اٌفز١بد  

. زّب٠خ اٌسمٛق ا٦ٔغب١ٔخ ٌد١ّغ ا٤فشاد٠زُ اززشاَ ٚ  ِب ٌُ ا٨ٔزشبسع١غزّش ف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ فٟ   

 ٠دت رسذ٠ث ئؽبس اٌؼًّ اٌمبٟٔٛٔ اٌذٌٟٚ ٌسمٛق ا٦ٔغبْ ١ٌشًّ اٌسمٛق اٌدٕغ١خ. 

   اٌّٛاث١ك ٚ اٌخذِبد اٌمب١ٔٛٔخ ٌزٛف١ش اٌٛطٛي ئٌٝ  ػ١ٓخ إٌبثؼخ ا٦ل١ٍّاٌٛؽ١ٕخ ٚ غزغً ا١ٌ٢بد ٠دت أْ ر

 ٕزٙه زمٛلُٙ اٌؼذاٌخ ٥ٌشخبص اٌٍز٠ٓ ر  

  ٓا٦ػ٩َ ٚ لبدح اٌّدزّغ اٌّذٟٔ  ٚ ٚعبئ٠ًدت رؼجئخ وً ِٓ اٌجشٌّب١١ٔٓ ٚ اٌمؼبح ٚ ِٕفزٞ اٌمبْٔٛ ٚ اٌّشث١

 .ذَ اٌز ١١ّضٚ ػ ٚاٌمبدح اٌذ١١ٕ٠ٓ ِٓ أخً ثٕبء ثمبفخ اٌزغبِر ٚا٨ززشاَ

  ِْدّٛػخٚاعزخذاَ ٠ؼًّ طٛة ٚػغ ٠دت ػٍٝ ثشٔبِح ا٤ُِ اٌّزسذح اٌّشزشن اٌّؼٕٟ ثب٠٦ذص أ  ِٓ

 . ٚ ٚػغ ١ِضا١ٔخ ٚؽ١ٕخ اٌّغبءٌخٚ ّزبثؼخ اٌاٌّإششاد اٌّزؼٍمخ ثسمٛق ا٦ٔغبْ ِٓ أخً 

   وّب  ة س٘بة اٌّث١ٍخسبس٠  ٠دت أْ . دبٖ اٌؼٕف ػذ اٌفز١بد ٚ إٌغبء٠دت اٌٛطٛي ئٌٝ دسخخ طفش رغبِر ر 

سعْٛ اٌدٕظ ِغ اٌشخبي ٚ دبٖ اٌؼٕف ػذ اٌشخبي اٌز٠ٓ ٠ّب٠دت اٌٛطٛي ئٌٝ دسخخ طفش رغبِر ر  

 . خٕغ١ب ْٛاٌّزسٌٛ

 العملة وجهان لنفس : الوقاٌة و العالج

ي اٌؼ٩ج ِشع ا٠٦ذص ِٓ زىُ ثب٦ػذاَ ئٌٝ رسذ    ٛ ٚ  ٕشبؽاٌٞ ٌٍؼ٩ج ِذٜ اٌس١بح ٚ ئدخبي ا٤ًِ ٚ اعزؼبدح ٌمذ ز

غ١ش أْ . ٌمذ خٍك فّٙب خذ٠ذا ٌٍٛلب٠خ ِٓ ف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ. اٌسبٌخ اٌّظ١ٍخسف١ض ِٓ أخً ِؼشفخ اٌز  

ئْ . رىب١ٌف ا٤د٠ٚخ اٌخبطخ ثّشع ا٠٦ذص ِبصاٌذ ثب٘ظخ ٌٍغب٠خ ٚ وث١شا ِب رخؼغ ٌزؼ١١ك اٌّظبٌر اٌزدبس٠خ

ا٤شخبص اٌّظبث١ٓ ثف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ، وّب ِشع اٌغً ٠ؼزجش ِٓ أُ٘ ا٤عجبة اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ ٚفبح 

 . اٌّشزشوخ ا٤خشٜ اٌىجذ اٌف١شٚعٟ ٚ اٌؼذاٜٚ ٨ٌزٙبة ٠ٕٞجغٟ اٌزظذ  

اٌدذ٠ذح  وبٌؼ٩لبد اٌدٕغ١خ ٚ ػذَ  ٤ْ أعجبة اٌؼذاٜٚ ٠شخغ رٌهرشاخغ ِغزٜٛ اٌٛلب٠خ ٚساء اٌؼ٩ج ٚ  مذٌ

٠جمٝ . طشق ئ١ٌٙب ٚ رغ١١ش٘برؼبؽٟ اٌّخذساد ٟ٘ لؼب٠ب ٠ظؼت اٌز  اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌدٕغ١ٓ ٚ اٌفٛاسق ا٨خزّبػ١خ ٚ 

ئْ اٌزظ١ُّ .  ً اٌخذِبدج  اٌٛطُ ثبٌؼبس اٌّس١ؾ ثٙزٖ اٌمؼب٠ب ٚ ثف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ ٔفغٗ ٠ىجر دػُ ٚ رم  

 . فزبذ ٔدبزٙباٌد١ذ ٌجشاِح اٌٛلب٠خ ٠ؼطٟ ٔزبئح ئ٠دبث١خ، ٚ ر ؼزجش ا٤عش ٚ اٌّدزّؼبد اٌّس١ٍخ فٟ ٘زٖ اٌسبٌخ ِ

   ْ ٌف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ خبطخ ثُٙ ٚ ؽٍت رٕف١ز  اعزدبثخ اوزغبة اٌجٍذاْ ٚ اٌّدزّؼبد ثسبخخ ئٌٝ ئ

 . وبًِ ٦عزشار١د١بد راد أ٘ذاف ؽّٛزخ ٚ اٌزٟ أ ثجزذ فؼب١ٌزٙب

  خ اٌخبطخ دٛدح ٚ ئٌٝ اٌخذِبد اٌشبٍِاٌاٌدٕغ١خ راد  ِم١ّذ ٌٍتشت١حغ١ش ا٠ٌدت رّى١ٓ اٌشجبة ِٓ اٌٛطٛي

 . سخ اٌدٕغ١خ ٚ ا٦ٔدبث١خثبٌظ  

   ٌد١ّغ  خٚ اٌّزؼٍمخ ثبٌٛلب٠خ ِٓ ف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠زبذ اٌخذِبد اٌخبطخ ثزم١ًٍ ا٤ػشاس ٠ٕجغٟ أْ ر

 . سادا٤شخبص اٌز٠ٓ ٠زؼبؽْٛ اٌّخذ  

 غزّشح اٌخبص ثف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ ثظٛسح ِ جٍؼ٩ٌ ٠دت ػٍٝ وً ثٍذ رٛف١ش ٚ رشل١خ اٌٛطٛي ٚ

ّ   اٌّتؼٍمح تاٌؼالج دِح اٌخذِاخرٌه فٟ ألشة ا٢خبي وّب ٠دت شبٍِخ ٚ صح ٌٍشػب٠خ ؼض  ػّٓ اٌخذِبد اٌ

 . اٌظس١خ اٌخبطخ ثّشع اٌغً ٚ اٌظسخ اٌدٕغ١خ ٚ ا٦ٔدبث١خ ٚ طسخ ا٤ِِٛخ

  اٌؼشٚس٠خ ( اٌّشبثٙخ) ٚ رظذ٠ش ا٤د٠ٚخ اٌد١ٕغخ اعز١شادػٍٝ رظ١ٕغ ٚ  اٌجٍذاْ سفغ اٌؼشال١ً خ١ّغ ػ٠ٍٝدت

 ٌؼّبْا١ٌ٢بد اٌّزٛفشح  ِٓ رىب١ٌف اٌؼ٩ج ٚ اعزخذاَ وً ٌخفغلظذ اٚ رٌه  ا٤سٚاذ ِٓ اٌّٛد٦ٔمبر 

 .ٚ راد خٛدح( ثأعؼبس ِؼمٌٛخ)اٌمٙمش٠خ ثشىً ثغ١ؾ ٚ عًٙ اٌٛطٛي  اٌؼ٩ج اٌّؼبد ٌٍف١شٚعبد

   ١ٕ٠خ رمذ٠ُ اٌخذِبد خز٩فبد اٌثمبف١خ ٚاٌذ  ا٨ ر ؼ١ك٨ ٠دت أْ .  اٌٛلب٠خ اٌشبٍِخ رمذ٠ُ ٠دت ػٍٝ اٌجشاِح اٌٛؽ١ٕخ

 ئٔمبر ا٤سٚاذ ِٓ اٌّٛد اٌزٟ ِٓ شأٔٙب 
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 إلهام القادة

ػٓ ا٤دٌخ ػٕذ فُٙ ٠زٕبٌْٚٛ اٌمؼب٠ب اٌظؼجخ ٚ ٠جسثْٛ . م١ٕخ ٚ اٌغ١بع١خ، ٠غزخذِْٛ ٌزسم١مٙب وً اٌٛعبئً ا٤خ٩ل١خ ٚ اٌز  خ١ٍخسؤ٠خ ٠ّزٍه اٌمبدح ا٤وثش رأث١شا 

 .٠ؼٍّْٛ زغت ِجذأ اٌم١بدح ثبٌمذٚحٚ سوخ اٌّشبخ١ّغ ا٤ؽشاف 

ٚ  ،ٚ اٌؼًّ ٚ اٌغ١بعخ ٠ٓاٌذ  إٌٛع ا٨خزّبػٟ ٚوبٌظسخ ٚ اٌزشث١خ ٚ ا٨لزظبد ٚ اٌؼذاٌخ ٚ  ٝ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟشز  ئْ لؼ١خ ا٠٦ذص رزمبؽغ ِغ لؼب٠ب 

 فثّخ زبخخٕٛع ٚ ٔظشا ٌٙزا اٌز  . ٠بػخٚ اٌغىٓ ٚ اٌثمبفخ ٚ اٌش  شف اٌظسٟ ٚ إٌمً فٟٙ رزمبؽغ ِغ اٌضساػخ ٚ ا١ٌّبٖ ٚ اٌظ    ٚأشًِّغزٜٛ أخطش ػٍٝ 

مبثبد ٚ ٚ إٌ   سخبي اٌؼٍُشح ثبٌف١شٚط ٚ ١خ اٌّزأث  اٌّسٍ   اٌّذٟٔ ٚاٌّدزّؼبدئّٔب ِٓ داخً اٌّدزّغ  ١ٌظ فمؾ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌسىِٛخ ٚ ساشذحِغز١ٕشح ٚ ٌم١بدح 

 . اٌمطبع اٌخبصّٚبد اٌذ١ٕ٠خ بئً ا٦ػ٩َ ٚ إٌّظ  ٚع

 خبطخ فئخ اٌشجبة ٚ رٌه ِٓ أخً  ٚ شدبػخ ل١بداد خذ٠ذحفٟ  أْ رغزثّشدت ػٍٝ اٌجٍذاْ ٠ ٚ  ِ ز١ث مخ رؼًّ ِغ اٌّدزّؼبد اٌّس١ٍخ ٕغ  ٚػغ ششاوبد 

 .٠ؼشة ٚثبء ا٠٦ذص ثمٛح

   ّ ّ  ٠دت ػٍٝ اٌمبدح رسذٞ ا٤فىبس اٌ شخ ٚ اٌفئبد أطٛاد  ئ٠ظبيغجمخ ٚ رشل١خ ِجذأ اٌؼذاٌخ ٚ ػّبْ ىزغجخ ٚ ا٤زىبَ اٌ  ّ  . ١بدا٤لٍ  اٌّٙ

   ا٦دِبج ٚ اٌزؼبِٓ ا٨خزّبػ١ّٓ١١ٓ ٚ اٌّإ١ِٕٓ ثّذٜ لٛح ٕفز اٌجشاِح ِٓ لجً ا٤شخبص اٌّزفٙ  ٠دت أْ ر .    

  العمل بذكاء أكبر: اإلستثمار و الموارد

ئرا رّىٓ رسم١ك ٘زا ثشىً ". ءن ٚ اػشف اعزدبثزهاػشف ٚثب"ثّجذأ  ِٕٛؽخخ ٚ وً ا٨عزثّبساد اٌسب١ٌخ ٚ اٌّغزمج١ٍخ ٠دت أْ رىْٛ لبئّخ ػٍٝ أعبط أدٌ  

ٛ  ٔمطخ "رؼزجش اعزشار١د١بد  اٌٛطٛي ئٌٝ ٚ  ثبٌغخ ا٤ثشارخبر ئخشاءاد  ئٌٝ ٠إٚي فمذ طس١ر  ّذ ِٓ ّ  وٍٙب ط  . ٚ اٌزخط١ؾ اٌمبئُ ػٍٝ أدٌخ ِغز١ٕشح" يرس

 .  أخً رسم١ك أوجش ػبئذ ػٍٝ ا٨عزثّبس أ٨ ٚ ٘ٛ ٔٙب٠خ ا٠٦ذص

  ْ وّب  فٟ زبٌخ ِب ئرا أِىٓ رٌه، ث١ذ أْ ٕ٘بن دائّب زبخخ ٚ دٚسا ٌٍز٠ًّٛ اٌذٌٟٚبد اٌط٠ٍٛخ اٌّذٜ رسزبج ئٌٝ ر٠ًّٛ فٟ ئؽبس إٌفمبد اٌذاخ١ٍخ ا٨عزدبث ئ

ٌشفغ ِٓ ٚ ا ئػبدح إٌظش ٌدٙبد اٌّبٔسخ اٌسب١ٌخ ٚ اٌدذ٠ذحا ػ٠ٍٕٝجغٟ . سفغ ِغزٜٛ ا٨عزدبثخِٓ أخً  ِٓ اٌّٛاسد ٌٍّض٠ذ ِبعخ زبخخأ٠ؼب  ٕ٘بن

 . ٌٍز٠ًّّٛجزىشح اٌخشٜ ا٤ ١ٌ٣ٌبداٌؼبٌّٟ ٚ  ٌٍظٕذٚق ِغبّ٘برُٙ

  اٌز٠ًّٛ  ثب٨عزثّبسخبطخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ ( عٕخ 20)ؽ٠ٍٛخ اٌّذٜ  ئعزشار١د١خ٠دت ػٍٝ ثشٔبِح ا٤ُِ اٌّزسذح اٌّشزشن اٌّؼٕٟ ثب٠٦ذص ٚػغ ٚ

 .ٌز٠ٍّٛٙبِٓ ز١ث اٌزىٍفخ  فؼب١ٌخا٤وثش اٌطشق رسذ٠ذ اٌؼٕبطش اٌشئ١غ١خ ٚ  وّب ٠دت

  أخً ٚػغ ثشاِح ػٍٝ  ِٓ اٌفّؼاي ٌٍّٛاسدا٨عزخذاَ أدٚاد ٌذػُ  وزالبئّخ ػٍٝ أدٌخ ِغز١ٕشح ٚ  ٩ٌعزثّبساٌجٍذاْ ثسبخخ ئٌٝ ٚػغ ٚ رطج١ك ِؼب١٠ش

 . ِغزٜٛ اٌّدزّغ اٌّسٍٟ ٚ اٌٛؽٕٟ

 ٍٝسفغ ِغزٜٛ اٌّٛاسد اٌّبد٠خ١ٓ ٚ د١١ٌٚٓ، ٩ٌٔؼّبَ ٌٙزٖ اٌّؼب١٠ش ِٓ أخً اٌششوبء، ِس١ٍأْ رذػٛ وً اٌغٍطبد اٌٛؽ١ٕخ اٌّؼ١ٕخ ثب٠٦ذص  ٠دت ػ . 

  المساءلةتقاسم 

ٚ ا١٠٩ٌّٓ ِٓ ا٤سٚاذ شح ثبػزجبس وً اٌّٛاسد اٌّزٛف  . فٟ ا٦ربزخ اٌشبٍِخ ػٍٝ خ١ّغ اٌّغز٠ٛبد اٌّشبسو١ّٓبد ا٨٢ف ِٓ ا٤شخبص ٚ إٌّظ  ٕ٘بن 

ٛ   فاْ ثّخ زبخخ ٌٕظبَ ، اٌّؼشػخ ٌٍخطش  . ٌّؼشفخ و١ف١خ اعزؼّبي اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚ اٌّب١ٌخ ٚ رم١١ُ أثش٘ب اٌّغبءٌخٞ ٌٍّزبثؼخ ٚ ل

   ِ فُٙ ٤وثش ػشػخ ٌٍّخبؽش، ا ٘إ٨ءِغ ف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ ٚ ح اٌجشاِح اٌٛؽ١ٕخ فٟ ػ١ٍّخ طٕغ اٌمشاس، ا٤شخبص اٌّزؼب٠ش٠ٓ١دت أْ رذ

٘ٛ اٌؼًّ اٌّّىٓ اٌم١بَ ثٗ ٚ ِب ٘ٛ اٌؼًّ اٌغ١ش  ٠ؼشفْٛ ِب فُٙ ، بفسخ  ف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خٌخ ٌّىؼب  فاٌجشاِح اٌز٠ٓ ع١سؼْٛ ثأوجش لذس فٟ اٌ

 .ِّىٓ اٌم١بَ ثٗ ٚ ٌّبرا

  ٚ وزٌه ِزبثؼخ أثش ا٨عزثّبس ٌزسم١ك ئ١ٌٙب وج١شح ٚف١ّب ٠خض رخظ١ض اٌّٛاسد ز١ث اٌسبخخ  ٌٍّغبءٌخخبػؼخ ٠دت أْ رىْٛ اٌسىِٛبد ِغإٌٚخ

 . ذاف اٌٛؽ١ٕخ رّبش١ب ِغ اٌّإششاد اٌؼب١ٌّخا٤٘

 داػ١خ ثزٌه اٌششوبء اٌسى١١ِٛٓ ٚ اٌذ١١ٌٚٓ ٚ اٌزبثؼ١ٓ ٌٍّدزّغ اٌّذٟٔ أْ رمَٛ ثّٙبِٙب اٌشلبث١خ سى١ِٛخ اٌّؼزشف ثٙب وبٌجشٌّبٔبد ػٍٝ اٌغٍطبد اٌ ٠دت

 .رمبس٠ش ِٕزظّخ زٛي ا٨عزدبثبد اٌٛؽ١ٕخ ٌزمذ٠ُ

 ِػٍٝ ٠دت وّب . َ اٌّسشص ٔسٛ رسم١ك ا٦ربزخ اٌشبٍِخرمذ٠ُ رمبس٠ش وً عٕز١ٓ زٛي اٌزمذ  ُ اٌّزسذح ا٨عزّشاس فٟ ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٥ٌ

 . ٠زُ رسم١ك ا٦ربزخ اٌشبٍِخ ئٌٝ أَْ اٌّسشص اعزؼشاع ثظٛسح ِٕزظّخ اٌزمذ  ٚ اٌغ١بع١خ  ا٦ل١ّ١ٍخ ا٨لزظبد٠خاٌّدزّؼبد 

 

 : ٚ اٌؼًّ ػٍٝ اٌٛطٛي ئٌٝ ئٔمبر ا٤سٚاذ  ٚ زا اٌٛثبء٘رغ١١ش ع١شٚسح  لبدس ػٍٝفمؾ رؼبِٓ ػبٌّٟ 

 .ٌإل٠ذص ساخؼح ف١اخٚ طفش. ت١١ّض طفش خذ٠ذج، ػذٜٚ فشط
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 :رؤساء مشاركٌن
 بول دوالي، نائب المدٌر التنفٌذي، برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز

 ٌا بتهبٌل دالمٌنً، وزٌر التنمٌة اإلجتماعٌة ، جمهورٌة جنوب إفرٌق
 

 : األعضاء
 ، اإلتحاد الدولً البرلمانً، سوٌسراألكساندرا بالغوجيفيك

 األمرٌكٌة ، الوالٌات المتحدةزدـإلٌا/رٌةـلبشالمناعة انقص ل المعنً بفٌروس ألعمات الشركاالعالمً لتحالف ا، باميال بولتون
 مصر للبلدان العربٌة، اإلل١ٍّٟالمكتب ، صندوق األمم المتحدة للسكان، حافظ شقير

الفرٌق المرجعً لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز حول فٌروس نقص المناعة /، اإلٌدز و التحالف من أجل الحقوق لجنوب إفرٌقٌاميكاييال كاليتون
 البشري و حقوق اإلنسان، نمٌبٌا 

 الصحة، مكسٌك  أمٌن، جوزي أنجيل كوردوفا فياللوبوس 
 تاٌالندا المركز اإلقلٌمً لمنطقة آسٌا و المحٌط الهادئ،  ،مم المتحدة اإلنمائً، برنامج األكلينتون كورتيز

 ، المجلس الدولً لمنظمات خدمات اإلٌدز، كنداكييران دالي 
 شٌلًالمكتب اإلقلٌمً للتربٌة لمنطقة أمرٌكا الالتٌنٌة و الكارٌبً، ، منظمة األمم المتحدة للتربٌة و العلم و الثقافة، ماري غين دوالني

 ، الشراكة لوقف مرض السل، سوٌسرا لوسيكا ديتيو
 ، البنك الدولً، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نيكول فرازر هورت

 ، الهند(ITPC)التحالف الدولً للتحضٌر للعالج ، لون غانغت
 اإلٌدز، أرجنتٌنا/، التحالف الدولً حول فٌروس نقص المناعة البشريجافيي هوركاد بيلوك

 الفرٌق اإلستشاري العلمً الخاص باللجنة الرفٌعة المستوى حول الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة البشري، بلجٌكا  /االعتٛائ١حمعهد طب المناطق   ،ماري الغا

 ل غانس، المجلس اإلفرٌقً للمنظمات العاملة فً مجال اإلٌدز، إينوسانت ليزون
 اإلنسان، أوغندا ، منظمة الشبكة النسائٌة للدفاع عن حقوقكيوميا ماكلين
 تحالف المجموعات الضعٌفة لمنطقة الكارٌبً، جاماٌكا ، إيان ماكنايت
 ، وزٌر الصحة، الصٌنران مينغوي

 إٌران( Iranian Positive Life)الحٌاة اإلٌجابٌة اإلٌرانٌة ، أميريزا مورادي
و الخاص  المدنً للمجتمع التابعفرٌق العمل   /اإلٌدز/، كل الشبكات األوكرانٌة لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشريسفيتالنا موروز

 ، أوكرانٌا الرفٌع المستوى المعنً بفٌروس نقص المناعة البشرٌة تاالختّاع
 ، عضو برلمانً، بربادوسميا أمور موتلي

 دٌرالٌة النقابٌة الدولٌة، بلجٌكا، الكونفٌزوزانا موسكت غورسكا
 ، لجنة اإلتحاد اإلفرٌقً، إثٌوبٌا ليتها موسييمي أوغانا

 المجلس الوطنً لمراقبة اإلٌدز، كٌنٌا  ، ألويس أوراغو
 ، المركز الروسً المعنً باإلٌدز، اإلتحاد الروسًفاديم بوكروفسكي

 ، التحالف المسكونً للدعوة، سوٌسرابيتر بروف
 ، المغربالتنسٌقً لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز المجلسممثلة المنظمات الغٌر حكومٌة لدى /جمعٌة مكافحة اإلٌدز، نادية رفيف

 المؤسسة الدولٌة لتنظٌم األسرة، سرٌالنكا /، الشبكة اإلقلٌمٌة للشباب لجنوب آسٌامليندا راجبكشا
 ا، المنظمة العالمٌة للصحة، سوٌسرإيف سوتيراند
 إٌدز، السنغال /، الشبكة اإلفرٌقٌة لرعاٌة األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشرٌةبابا سليف سو
 كٌنٌا  المكتب اإلقلٌمً لمنطقة شرق و جنوب إفرٌقٌا، ، منظمة األمم المتحدة المعنٌة بالطفولة، الحاج أس سي
 ، وزٌر العدل، بوركٌنافاسو جيروم تراوري
 ، سفٌر اإلٌدز، هولنداروكسماريجك ويجين

 ، رئٌسة العدل، غانا جورجينا تيودورا وود

 

 

ؾ ػ١ٍٙب اٌؼٛء اٌفش٠ك ا٦عزشبسٞ اٌذٌٟٚ ػّٓ رمبس٠ش اٌجٍذاْ ٚ ا٦عزشبساد ا٦ل١ّ١ٍخ اٌخبطخ ثب٦ربزخ ػٍٝ رفبط١ً اٌزسذ٠بد اٌزٟ عٍ   االضطالع٠ّىٓ 

بٍِخ ٚ رمش٠ش ا١ِ٤ٓ اٌؼبَ ٥ٌُِ اٌّزسذح  بٍِخ ٌٕز  : اٌش  ٚ ٔسٛ طفش ئطبثخ خذ٠ذح ثؼذٜٚ ف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌجشش٠خ، طفش ر١١ّض : سذ ِٓ أخً ا٦ربزخ اٌش 

 :ا٢تٟاٌشاتط  وً اٌٛثبئك ِزبزخ ػٍٝ(. ٣١٢٢ِبسط /آراس) طفش ٚف١بد ساخؼخ ٠٧ٌذص
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بٍِخ، اٌشخبء ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد زٛي اٌفش٠ك   burzynskir@unaids.org: ثبٌغ١ذ س٠شبسد ثٛسص٠ٕغىٟ االتظايا٦عزشبسٞ اٌذٌٟٚ ٚ ا٦ربزخ اٌش 
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