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ّ
خصصتها
علدث لجىت ألامً والدفاع  0202حلظت عبر وطاةل الخىاصل عً بعد وخضىزيا
لالطخماع الى ممثلي بسهامج ألامم املخددة إلاهماتي خىٌ املؼسوع الخاص بازطاء ػسطت الجىاز وبسهامج
ميافدت الخطسف العىيف.
ّ
وفي جدخله ،أوضح الظيد زةيع مؼسوع دعم ئصالح كطاع ألامً أن بلىزة الىمىذج الخىوس ي
لؼسطت الجىاز ًخمثل في ملازبت حدًدة ػاملت للعمل ألامني تهدف الى ئعادة ئزطاء الثلت بين أعىان
ألامً واملىاطً ،عالوة على الىكاًت مً الظىاهس إلاحساميت.
ّ
وبين أن هره امللازبت جسجىص على عدًد ألاطع منها الؼساهت بين مخخلف ألاطساف الفاعلت في
املظاةل ألامىيت وهرلً جلدًم خدماث ذاث حىدة عاليت باعخماد آليت الفصل بين الجاهب إلادازي
والعدلي .فضال على الخىاصل والعمل املىحه هدى فض إلاػيالياث واملؼاول.
وأفاد أهه لخدليم هره الخجسبت عملذ وشازة الداخليت على عدًد املداوز منها إلاطاز اللاهىوي
واملإطظاحي خيث جم صياغت مؼسوع مدوهت طلىن كىاث الامً الداخلي جخضمً املبادب والليم التي
ًجب ان ًسجىص عليها العمل ألامني الى حاهب اللىاعد الظلىهيت التي جخص عالكاث العمل وممازطت
املهام والاجصاٌ والخىاصل.
هما جم اعداد طياطت وشازيت حدًدة ملىظىمت الخفلد والسكابت والخدكيم على مظخىي وشازة الداخليت
وضبط مخطط عمل لخىفيرها ًمخد على أزبعت طىىاث .باإلضافت فلد جم اعداد جلسيس خىٌ إلاطاز
املسحعي اللاهىوي لؼسطت الجىاز في جىوع ًخضمً حسدا لجميع الىصىص اللاهىهيت املخعللت العمل
ألامني وملترخاث جىليدها ملالةمتها مع ملخضياث ئزطاء امللازبت الجدًدة للعمل ألامني.
هرا وجم جىخيد ادلت احساءاث عملياجيت وججسبتها على مظخىي مساهص الامً الىمىذجي كبل جلييمها
وحعميمها وجم اعداد جلسيس خىٌ إلاطاز املسحعي ملىظىمت الخصسف في الؼياًاث بىشازة الداخليت.
أما على مظخىي حىدة الخدماث فلد جمذ زكمىت العمل ألامني بسبط املساهص الىمىذحيت بالؼبىت
إلاعالميت للىشازة لخمىينها مً الىفاذ الى عدة جطبيلاث لخيظير عملها والخلليص في احاٌ معالجت
امللفاث .على غساز
املىظىمت إلاعالميت املخمثلت في لىخت كيادة للخصسف واملظاعدة على أخر اللساز لخطىيس العمل اليىمي
للمساهص ألامىيت وزبطها باملظخىيين الجهىي واملسهصي .وأخسي وطىيت للجغسفت السكميت للجساةم واملداضس
الالىتروهيت .ومىظىمت ئعالميت للخصسف في الؼياًاث ومهام الخفلد بىشازة الداخليت.
أما باليظبت ملبدأ الثالث واملخمثل في الخىاصل فلد جم اخدار املجالع املدليت لألمً التي حعخبر
فضاء للحىاز مً أحل حشخيص ألاوضاع املدليت لألمً واعداد الخخطيط الىاكعي للجسيمت ودزاطت
أطباب هره الظىاهس الاحساميت وئًجاد الحلىٌ املىاطبت لها.
وملصيد الاطالع عً الخجسبت الخىوظيت لؼسطت الجىاز ،اكترح ممثل البرهامج شيازة ميداهيت الى
والًت مدهين باعخبازها الىمىذج الىاجح في جىوع وكد ُخض ي هرا الطلب باللبىٌ.
ّ
الخطسف العىيف ،ان هرا
ومً حهت أخسي أفادث ممثلت بسهامج ألامم املخددة إلاهماتي مليافدت
البرهامج ًدخل في ئطاز دعم الجاهب الىكاتي مً الاطتراجيجيت الىطىيت مليافدت إلازهاب ويعمل على
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خؼد أوطع الخبراث في مجاٌ الخىقي مً الخطسف ويهدف الى حعصيص فهم هره الظاهسة في جىوع وجدظين
الظياطاث العامت إلًجاد خلىٌ جخماش ى وخصىصيت الخجسبت الخىوظيت .وهى ًسجىص على ّ
عدة مداوز
أطاطيت منها العمل بصفت حؼازهيت مع اللجىت لبىاء كدزاتها مً خالٌ الدوزاث الخيىيييت في جىوع وفي
الخازج وػساء املعداث وجدعيم اللجىت في مجاٌ الاجصاٌ إلاطتراجيجي .فضال عً البدث والخدليل
لخعصيص فهم ظاهسة الخطسف والعىف في جىوع وجدظين الظياطاث العامت إلًجاد خلىٌ جىوظيت جخماش ى
مع الظياق املدلي.
وخالٌ الىلاغ ،حظاءٌ الىىاب عً طبيعت هره الخجسبت وهل هي مىظىمت حدًدة ام جطىيس
ملىظىمت طابلت .وبالىظس للىجاح الري خللخه هره الخجسبت ،دعا ألاعضاء الى ضسوزة حعميمها وجلييمها
وبعث هىاة في ول الىالًاث .هما طالب الىىاب بدؼسيىهم في املجالع الجهىيت لألمً للخداوٌ في الظىاهس
الاحساميت والبدث عً خلىٌ حؼازهيتّ .
وػددوا على مصيد الترهيز على الجاهب الخىعىي والخدظيس ي
ليل ألاطساف املخداخلت.
هما اطخفظس أخد الىىاب عً جيلفت امليزاهيت التي اطخىحبها هرا البرهامج الىمىذجي في مدهين
وعً أطباب فؼل الخجسبت الفسوظيت بالسغم مً هجاح بسهامج ػسطت الجىاز في الخجازب امللازهت،
وفي ئحابخه على مخخلف الدظاؤالث ،أوضح الظيد زةيع مؼسوع دعم ئصالح كطاع ألامً أن
املؼسوع الخىوس ي لؼسطت الجىاز هى ملازبت حدًدة للعمل ألامني وليظذ بهييل حدًد وال مىاشي.
ّ
أما باليظبت ملؼازهت الىىاب في املجالع الجهىيت لألمً ،فلد أهد على ضسوزة اهفخاح هره
املجالع على أعضاء مجلع هىاب الؼعب للمظاهمت في اعداد الدشخيص املدلي لألمً ودزاطت الظبل
الىفيلت مللاومتها.
وعً امليزاهيت املخصصت لهرا املؼسوع فلد أحاب بأنها جساوخذ بين  022و022ألف دًىاز
للىخدة.
وفي حعليبه عً فؼل الخجسبت الفسوظيت ،فلد أزحع زةيع املؼسوع ذلً الى أن الظلطت
ّ
الفسوظيت جخلذ عً هره الخجسبت لىحىد اهساهاث طياطيت بدخت .وأهد في امللابل أهه ًخم الدظىيم
للخجسبت الخىوظيت خيث طخيخظم في أواةل  0200هدوة افسيليت لؼسطت الجىاز في جىوع.

ّ
مقرر اللجنت

رئيس اللجنت
نور الذين العرباوي

نبيل حجي
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