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 الدورة الرابعة عشرة
 نريويب
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والصالال م ب سرةالاللة الالالدورة  77  الصالالر ر عالالم عة يعالالة الاإلعالال ا الالالي ار    
 الرابعة عشرة لألونكتر 

 عم القرارات إلى اإلجراءات  
 ننريويب افيفةنن   وءلصنن   و نل ءعنة فنيف م 77  حنن،  وزاء  ءلنلوا ءضاءنيف  م عةوان  ءل 

 ر( ءللواة ءلرءب   اشرة ملؤمتر ءضمم ءملنحلة للنجيفاة وءلنفةي  )ءضونكنيفد ءلرءبع اش
ءالعنةنننننيفز ءلنننننوزءا     ةنءنننننيف هيف الاننننن، نانننننليرنيف وءمنفيفنفننننيف عكومننننن   يفينننننيف و نننن  ن ننننر   

  مفذ وصولفيفمفه وءلنفظيم ءملةنيفز ءلذ  ءةنفلنيف    ءلكرمي  ءييف للو 
ألونكنننننيفد  والنننن  وعننننه ل داةفننننيف لفنننننيفات ءملننننؤمترءل ءلوزءاينننن  ءل ننننيفبا  ونؤ ننننل منننن، عليننننل 

  2008 يفم لرء وءنفيفق أ  2012 يفم لءخلصوص والي  ءللوح  
وال  وعه ءخلصوص  وءلص ؛ 77 نءإلاالنيفل ءل يفبا  جملةوا  ءل نأ يليًف ون يل أيء 

ال م ءللوح  ال  هيفمش ءضونكنيفد ءلثيفلث اشر ءعنةيفافيف ءلوزءا  ءلذ  ا   ءملف ثق ا،اال  ءإل
ءالعنةيفز ءل فو  ءلنيفةع وءلثالث  لوزاء  ءلوزءا  ءلصيفدا ا،    وءإلاال 2012م ايفم 

م، أعل نظيفم ايفملي عليل "   و ذلك إاال 2015م نيويواك م ايفم ءلذ  ا ال  يفاعي ءخل
كوميفل افيفة   ءلذ ر  ءل فوي  ءعلوا و ءلاؤةيف   ة   ءلذ  ءانةله مؤمتر "لل يش ءلكرمي

  2014بوليفييف  م ايفم م م ةيفننيف  روز   77 نءلءخلة   إلنشيف  عةوا  
ءلننت نشننلد النن   2015ذة النن  ءلصنن يل ءلننلوم م اننيفم جبةيننع ءلاننرءاءل ءملن نن نرحنن و  

ءللوا ءعيفةم لألمم ءملنحلة م عيفا ءلنفةين  ءمل ننلءم  ون زينز ءإلدءاة ءال نصنيفدي  وءمليفلين  ءللولين   
إطنيفا ةنيفلء  للحنل و وخطن  اةنل أدينب أبيفبنيف    2030وال ةيةيف خطن  ءلنفةين  ءمل ننلءم  ل نيفم 
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   اوعن  ءنفيف ين  ءضمنم ءملنحنلة ءإلطيفاين  بشنأ  نانري ءملفنيف  (1)م، خميفطر ءلكوءاث  وءنفيفق بنيفايب
 ءلت مت ءلنوصل إليهيف م ءملؤمتر ءلوزءا  ءل يف ر ملفظة  ءلنجيفاة ءل يفملي   ةيف نرح  بيفلارءاءل 

                        أمهيننننننننن  نففينننننننننذ برننننننننننيفمت ءل ةنننننننننل لصنننننننننيف  أ نننننننننل ءل لنننننننننلء   نننننننننوءً  ونؤ نننننننننل مننننننننن، علينننننننننل 
)برنيفمت اةل ءةطف وا(  وبرنيفمت اةنل  ييفنيف لصنيف  ءل لنلء  ءلفيفمين   نري  2020-2011لل ال 

)برننيفمت اةننل  ييفننيف(  وإعنرء ءل ءل ةننل ءمل جانل لصننيف  ءلننلوا  2024-2014ءل نيفحلي  لل اننل 
وءلشننرء     2063ل ننيفم الحتننيفد ءض ريانني (  و ننذلك خطنن  ءءجلزاينن  ءلصننارية ءلفيفمينن  )م ننيفا ةننيفموء

  ياييفءجلليلة م، أعل نفةي  أ ر 
أمهيننن  ءلشنننرء يفل بننن  ءلاطنننيفا  ءل نننيفم وءخلنننيفص مننن، أعنننل نطنننوير ء ييف نننل  الننن نؤ نننل و  

يفلوثيفاق ءخلنيفمي  ءلصيفداة ا، هيئيفل بأاةيفله  أثفيف يفً الةي  طل  إىل ءضونكنيفد أ  حينءضةيفةي  و 
 ءضمم ءملنحلة ءضخر  م هذء ءلصلد 

 إلجراءاتعل سر أا نركز اآلا على االنتقرل عم القرارات إلى ا  
 م هذء ءلصلد:و  

يفً متثننننل  رصنننن 2015م انننيفم  ح اِّانننن نشنننلد النننن  أ  ءلفننننيفات ءجلةيفاينننن  ءلطةوحنننن  ءلنننت  -1
 إضنننفيف  طنننيفبع ءل يفمليننن  الننن ل لنننلء  ءلفيفميننن   وأ  ءلنننلاوة إىل إىل ءبيفلف ننن    م آ  وءحنننلوحتنننلييفل 

مننن، ءل لنننلء   بلنننلكنننل ل وءلظنننروحمل ءةنننلدة انننلاءللل نانننوم الننن  إداءك ننننيفم ءلنحنننلييفل يف اننني أ 
 ءنننيفييف مننن،   ينننل  ا يفجلننن  ةنننيف ين لنننق ي ذه ءل لنننلء   ءضمنننر ءلنننذ  يطنننرا حتنننلييفل خيفصننن   نننءلفيفميننن 

 ءلاءنننيف  النن  ءلفانننرهننلم وحتاينننق   وءلصننح   ءلنصننفيع وءةننننارءا ءال نصننيفد ءلكلننني  وناننري ءملفنننيف 
يفمليننن  ا متكيفينن نطلنن  بيئننن  ينلننك ءلنحنننلييفل  ةنننيف نشننلد الننن  أ  ءلنصننل  لءلنفةينن  ءمل نننلءم    و 

ءلنف ؤ  وإمكيفني يفلي  ءملنل ايفل و فيفي  ءل  وم نلءم   ليضيفنكفل   يفلي  نال ءلنكفولوعييف بشروط نف
 ل للء  ءلفيفمي .ءلت ن ذ يف ء يف م، أعل دام ءجلهود ءلوطفي  

يفً حان ين نم بأةنلو  ءلايفاةن  الن  ءاللنزءمنيفل ءعيفعن  إىل ن لدين  ءضطنرءحملءً ونؤ ل علد -2
ير نز الن  متكن  ءل لنلء  ءلفيفمين  أةنلو   لنفةي  ءمل ننلءم ؛ءدام و لميارءطي  ءلو   ءلشةوليل  و ء لبيفل

  هيف ءإل يفاي .أهلء  بلوغحتاق ءالزدهيفا وءلر يفه لش و يف ا، طريق  لكي
اشنيفا   ءجلةينع  الن   نلم  إصالا هييف ل ءإلدءاة ءال نصيفدي  وءمليفلين  ءل يفملين  ونلاو إىل -3

  ونطيفل  بوعنو  نفن  لنفةي  ونففيذ أهلءحمل ءلنفةي  ءمل نلءم م ءيفً مسحيفءً أمر ءمل يفوءة  بيفان يفاه 
 .ل ةلييفل وءملؤة يفل ءملن لدة ءضطرءحملءلت هتةش ءءجلهود 

" أمفننيف ءضا " ا ننيفاة ونؤ نل منن، عليننل أ   و نن  ءضا  ونظةننه ءإليكولوعينن  بينفننيف وأ  -4
ءلن ننيفو  مننع  ننر يفافيف وأصننحيف  كثينن  وننفننق النن  ن م اننلد منن، ءل لننلء  وءملفننيفطق؛   ننيفا  ا ننيفاة

 ءحنييفعيفنفيف ءإل يفاي . نل ي لام عهود ءلنفةي  ءمل نلءم  و لءملصلح  
__________ 

   .م ءنفيفق بيفايب نيكيفاء وء لي   طر يفً مجهواي   (1)
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أ  ءعنننق م ءلنفةيننن  حنننق مننن، حانننوق ءإلن نننيف   نننري ءلايفبلننن  للنصنننرحمل وأ  نكنننيف ؤ ونؤ ننل  -5
 .ةوء حل نو  ءضمم ال  ءلفرص م ءلنفةي  حق لألمم ولأل رءد ءلذي، يكوِّ 

الن  حنننو لنحنلييفل من، أعنل ءلنصنل  لخطنوءل اةلين  ووء  ين   يفذه جين  ء نوننلاك أنن -6
  وبأةننلو  ير ننز النن  وءحنييفعيفهتننيف وأهننلء هيف ءإل يفاينن   ننرءد  ءل لننلء  ءلفيفمينن مننع خصننيفا   ينوء ننق

 ءلفيفس  مع نفيفد  ءضخذ بفهت  يفام ال   ييفس وءحل للجةيع.
إ   ولييفل ءملشننن    و وءمل نننؤ ي   وءلشنننةول  ونشنننلد الننن  أ  ءلناينننل ا نننيفدة مثنننل ءمل نننيفوءة -7

وءعنننق م   من يفيفننن   وءمل يفملننن  ءخليفصننن  وءلنفيفضنننلي   وانننلم ء ننن ءط ءمل يفملننن  بيفمل ثنننل ءلكيفملننن  يفنننن  
 حيفةم م ن زيز دوا ءل للء  ءلفيفمي  م ءال نصيفد ءل يفملي.أمر ءلنفةي   

  ءلنفةين  م نففينذ أنشنط  نيفمالً   ون  ّلم بأ  إمكيفنيفل ءملرأة مل ن  نال حىت ءآل  ءةناالالً  -8
ءمل ننننلءم  وءإلةنننهيفم م حتاياهنننيف وءالننفنننيفز بفنيفاجهنننيف  ةنننوء  بوصنننفهيف  يفانننلة أو مشنننيفا   أو  فنننزة 
للنايننري. ونؤيننل إاطننيف  ءضولوينن  لنننلءبري ن زيننز ءمل ننيفوءة بنن  ءجلف نن  ومتكنن  ءملننرأة وءلفنننيفة م مجيننع 

ءةناالا  نلاءهت،  ةحفنزءل ن ال ءل زم ال  متك  ءلف يف  وءلفنييفل م، و  ءجمليفالل م عنة يفنفيف.
لنح ننن  أوضننيفز ءملنننرأة  متكيفينن للنفةينن  ءمل نننلءم  مننن، خننالا نننلءبري الينننلة  ونن هننل بنهيئننن  بيئنن  

م ءملفنننيفطق ءلريفيننن  وءجملنة نننيفل ءةليننن  وبننن  ءلشننن و  ءضصنننلي  يفً وءلفننننيفة م  نننل مكنننيف   وخصوصننن
 وءض لييفل ءل ر ي .

 ن حمل  م هنذء ءل نييفق  نء نصيفدي   وي  جلةينع بلنلءنفيف  و ونشلد ال  ءعيفع  إىل بفيف  أةب  -9
نفنيف م علينلة و  نشنأة حتنلييفل ءلنطواءل ال  ءمل نو  ءل يفملي إىلأدل أنه مفذ ءعنةيفافيف م ءللوح   ب

 ي بشكل أخ .  و  ءل يفمل ءلفيفم أميفمجملنةع ءللوم بأةره  و أميفم ءءلنحلييفل ءلايفاة  
  وءملننننيفم وءلنجننننيفا  ءل ننننيفملي  اننننيف م ذلننننك ءلفظننننيفم ءلفظننننيفم ءال نصننننيفدونكننننرا نأ يننننل أ   -10

ءلنجنننيفا  ءملن نننلد ءضطنننرءحمل  ال ينننزءا ين نننم بنننيفخنالا ءلننننوءز ؛ وأ  ءلنفيفوننننيفل ال ننننزءا  يفاةننن  بننن  
خمنلنن  مفننيفطق ءل ننيفمل حيننث ال يننزءا ءل ليننل منن، ءلفننيفس ي يشننو  حتنن  وطننأة ءلفاننر؛ وأ  ءلنالنن  

ل حتنننلييفً م ننننةرءً؛ وأ  أثنننر ءضزمننن  ءال نصنننيفدي  ءلك نننري م أةننن يفا ءلانننذء  وءل نننلع ءضةيفةننني  يشنننك
 نؤثر بيفضخ  م ءل للء  ءلفيفمي . وءمليفلي  ءل يفملي   ل  ش  ا، موءط، ض   عليلة

أ   يف اني ل للء  ءلفيفمين ء   ون ال ءل زم ال  أ  ل ظهرل عليلة يفً أ   رصيفً ونلاك أيء -11
ال  أمهين  هتيئن  م ءلو   نف ه ل ءالةنفيفدة م، هذه ءلفرص  مع ءلنأ يم، أعل نكث  ءجلهود 

 ل هذه ءجلهود.يبيئ  دولي  موءني  لنكة
لنصل  للنحلييفل ءل يفبرة للحنلود ءلرءمي  إىل ءونشلد ال  أمهي  ءجلهود ءملن لدة ءضطرءحمل  -12

 ل اءملنزءيلة ءلن ايل ءلت  يف آثيفا خطرية ال  ءلنفةي   مثل نال  ءضةوءق ءمليفلي  وءآلثيفا  ري ءمل يف رة 
لنهنننر  ءلءنننري  ونفننن  د نننع وء   نننري ءملشنننروا  ءضمنننوءاس ؤو ا وننننل ايفل ءضمنننوءا و ءل لنننلء  ءلفيفميننن   

وءملانيفنل    نل ق ءلالعئ و    يربءينءلءرءا   ومفع و وز أزميفل ءلليو  ءل ييفدي  وحلهيف  وءضم، ءل
  ونثين ال  يفومتويله ءعيفع  إىل نال ءلنكفولوعييف وءةني يف يفا،   ءالً وءلر وة    ءإلاهيفبي  ءضعيفن 
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م يفجلنن  ءلنصننل   ننذه ءلنحننلييفل و   يةننيف  نن ءضونكنننيفد ملننيف ياننوم بننه منن، اةننل  ح نن  ءال نءننيف   
 إىل ءضونكنيفد ن زيز هذء ءل ةل. ونطل ءمل يفال ءملفهجي  ءضخر   

ءمل ننننيفال ءملنصنننننل  بيفلننننليو  ءل نننننييفدي  يف انننني أ  حتظننننن  بيفهنةننننيفم ءل لنننننلء   ونشننننري إىل أ  -13
أ   ةننوء . ويف انني ءلفظنر إىل هننذء ءضمنر النن  أننه م ننأل  ميكنن، النن  حنلل لننلء  ءلفيفمين  ءملنالمن  وء

  إ  باي  دو  م يفجل . حتايق أهلءحمل ءلنفةي  ءمل نلءم  مءال نصيفد ءل يفملي و  ميفً ةل يءً نأثري  نؤثر
من، ءلطوينل  الن  ءضمنلنار بءرواة م يفالة ءل للء  ءلفيفمي  م حتايق ءلالاة ال  حتةنل ءلنليو  و 

خننالا ةييفةننيفل مف ننا  هتننلحمل إىل ن زيننز متويننل ءلننليو   و فينن  انن   ءلننليو   وإاننيفدة هيكلنن  
إزء  أنشننط  مننيف ونكننرا ءإلاننرء  انن،  لافننيف  ءلننليو  وإدءاهتننيف النن  حنننو ةننليم  ح نن  ءال نءننيف .

جلةيننع ءً ونصنر يفهتيف ءلننت يالنن  اليهنيف طننيفبع ءملءننيفاب  ونشنكل هتليننل "ءلصننفيفديق ءالننهيفزينن "ي  نة  
. وحننننث مجينننع ءلنننلوا ءضاءنننيف  م ءضمنننم ينننيفل ءملا لننن  إلانننيفدة هيكلننن  دينننو  ءل لنننلء  ءلفيفميننن ءل ةل

ال  أ  نوءصل مفيف ش  اةلينيفل إانيفدة هيكلن  ءلنليو  ءل نييفدي  وإدءاهتنيف  اشنيفا   وءلننزءم ءملنحلة 
نشننط  و ننيفمل  منن، عيفننن  مجيننع أصننحيف  ءملصننلح  ءمل فينن   منن، أعننل اايفينن  هننذه ءل ةليننيفل 

ءً ونؤ نننل عنننلد .حننننو ءلنفةيننن يفً وءةننننلءم  وءةننننااللي  ونوعهنننيفً وإنصنننيف أ ثنننر   يفليننن   لهنننيف جل ون زيزهنننيف
ونرحن   لوالين   نل مفهنيف.يفً ءضدوءا ءلت نءطلع  يف ءضمم ءملنحلة وءملؤة يفل ءمليفلين  ءللولين   و ان

يفدة يفمل ننيفدة ءضةيفةنني  بشنأ  اةليننيفل إاننب ءملن لنق 69/319 ءلاننرءا بيفانةننيفد ءجلة ين  ءل يفمنن يفً أيءن
 بيفان يفاه خطوة هيفم .  2015أيلوا/ة نةرب  10م   هيكل  ءلليو  ءل ييفدي 

ءملفيفطق ءجلارء ي   م مجيع م، ءملوءطف  ءل يفدي ءملوعه   بيفللاوءل ءملنزءيلة يفً وحني  الة -14
 نيفحمل   ةييفةنيفي وعنود حينزكني نكفنل ل محكومنيفهتإىل دءخل ءل للء  ءملنالمن  وءل لنلء  ءلفيفمين   و 

وم هنذء  وءاللنزءمنيفل ءلثفيفاين  وءإل ليةين  وءللولين   من، أعنل ضنةيف  ا نيفههم. م ةييفق ءالنفيف نيفل
ءعيننننز وءملروننننن  ءلالزمنننن  م عننننيفا  بوعننننودءلاوءاننننل ءللولينننن   أ  ن ننننة بوعننننو  نطيفلنننن  ءلصننننلد  

 اهنننيفعيفً و اننن  ءننعأ  ن مننن،حيفةنننم م متكنن  بلنننلءنفيف لل لننلء  ءلفيفميننن    هنننذء أمننر ءل ييفةنن  ءل يفمننن  
ن كنننب ءملصنننيف  ءلوطفيننن  وءالحنييفعنننيفل ءمل نلفننن   ءلنننت ال نؤخنننذ  إ يفايننن ءل نننييفد   ءةننن ءنيجييفل 

اةليننن  ءالننننلميف  م ةنننييفق صنننفع ءل ييفةنننيفل ءال نصنننيفدي  ءللوليننن  م  افنننلءالان نننيفا  ب ننن يفً دءاةننن
 .ءال نصيفد ءل يفملي

ءلاينيفدة ءلوطفين  من، و  ونشلد الن  أمهين  ءحن ءم ءعينز ءل ييفةنيفي  وءالان ءحمل بيفضولوينيفل -15
 نننه  ننلحملومنيفب  هحتليننلو      ءملننزيت ءضن نن  منن، ءل ييفةننيفل ءال نصننيفدي  وءالعنةيفايننأعننل صننييف 

 أ  ءمللكي  ءلوطفي  أمر أةيفةي لنحايق ءلنفةي . ال  أةيفسحتايق ءلنفةي  ءل يفدل  وءمل نلءم   
وءلانيفنو  ءلنلوم   ءلنلوممفيف ي  للانيفنو   ءالنفرءدي ؤ ل أ  ءلنلءبري وءلنشري يفل ءلا ري  ون -16

 م ءل ال ننيفل ءل ننلةي  بنن  ءلنننلوا فظوءمل ننيفيري وءمل ننيفدة ءلننت نننن  وميثننيفق ءضمننم ءملنحنننلة  ءإلن ننيفين
لنفةيننننن  ءال نصنننننيفدي  ءحتاينننننق ون ينننننق هنننننذه ءلننننننلءبري  و وءانننننل مفظةننننن  ءلنجنننننيفاة ءل يفمليننننن  وم يفداهنننننيف.

    وال ةيةيف م ءل للء  ءلفيفمي ن زيزهيفم يفً وءملءي  لمم مجيع ءل للء   بشكل  يفمل وءالعنةيفاي 
 أثرة.ال  ةكيف  ءل للء  ءملن مصيفا  مفرط  ر  م، خالا 
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نالينل و ءل ييفة  ءلءري ي  ءلف يفل   ايف م ذلك مكيف ح  ءلنهر  ءلءنري  ونشلد ال  أ   -17
م يفً حيفمسنن اننيفمالً كو  نرص نفنن  د ننع ءلءننرءا  منن، عيفننن  ءلشننر يفل ءملن ننلدة ءجلف ننييفل  ةنن نن

لل لننلء   ءل ننيفم ءلناننلم ءال نصننيفد حتايننق ءملننوءاد منن، أعننل نففيننذ أهننلءحمل ءلنفةينن  ءمل نننلءم  و  ن  ئنن 
ءل ةننل ءجلةننيفاي وءلشننيفمل وءلننلميارءطي اشننيفا   نشننط  منن، ءل لننلء   وةنننحنيف  بيفلنننيفم إىلءلفيفمينن   

 ءلفيفمي   ال  ءلص يل ءل يفملي  مع ءح ءم ءعيز ءل ييفةيفي ءملنيفا لل للء .
وءل ةيفلنننن    ءلاننننلاءل ءإلننيفعينننن ي ننننزز ءإلننيفعينننن   و  حتننننوا هيكلنننني ء نصننننيفد ونننننلاو إىل  -18

 مصننيفالو  وءضايننيفحمل  ءلزاءانن  ءمل نننلءم  نفةينن  ون ةننيم ءالةنننفيفدة منن، ءخلننلميفل ءمليفلينن   و  ؛ءملفنجنن 
وءةنننفيفدة ءجلةيننع منن، خننلميفل ءلطيف نن  ءعليثنن  ءمل نننلءم   ؛وءلنفةينن  ءلصننفيفاي  ءمل نننلءم  ءضمسننيفك؛

النن   ننيفداة  ؛ وهييف ننل أةيفةنني ونظننم ءلفاننل ءمل نننلءم  ؛يننل اليهننيف بنكلفنن  مي ننواةءلننت ميكنن، ءلن و 
ف ننيفا م  يننيفدة ءليفةننم و ءللولنن  ودواهننيف ءعونؤ ننل منن، عليننل أمهينن  وذءل م نننو  اننيفا.  ءلصننةود
، م نيفمه  مجينع أصنحيف  ءملصنلح   ان اوين ءجلهود ءلرءمين  إىل ن حىت وإ  ا زِّزل  هيفون زيز  ءلنفةي 
 .ءلاطيفز ءخليفص وءجملنةع ءمللين  يهم
خل و نننريه مننن، ءلنفيفوننننيفل ءآلخنننذة م ءلنننلم ون نننر  اننن، ءلالنننق ءلشنننليل إزء  ءلنفنننيفول  -19

 ءملنةثننل م ءجملةوانن هننلحمل ءً ولننذلك  نؤ ننل عننلد بنن  ءل لننلء  ءملنالمنن  وءل لننلء  ءلفيفمينن .ءالن ننيفز 
الن  ءلايفاةن   ال نيفل ءللولين  شن ك من، خنالا ننوز علينل من، ءلءل شنري  ءمل ننا ل ملعنةع  نفشئ 

و نننذء ءلانننر   ننننلاو  .للجةينننع  نننيفمل  نفةيننن  ضنننةيف مننن، أعنننل ءضطنننرءحمل  ءملفينننل لكيف ننن ءلن نننيفو  
وبفننيف   ننرء     ءجملنةننع ءلننلوم إىل نكثينن  ءلن ننيفو  ءإل ننيفاي  ونننو ري ءملننوءاد ءمليفلينن  ض ننرء  ءلنفةينن 

   ومفننع ن ننييب ءلفظننيفم ءلنجننيفا  وإجيننيفد بيئنن  متكيفينن  أ ءننل للنفةينن  من ننلدة ءضطننرءحمل أ ثننر  ننوة
ءلفظنننيفم ءلنجنننيفا  ءملن نننلد م  ءلنننلوم ءلنننذ  حينننرم ءل لينننل مننن، ءل لنننلء  ءلفيفميننن  مننن،  رصننن  ءالننننلميف 

 فه.ءضطرءحمل وءالةنفيفدة م
ااننق  بننيفضخ   نكننرا نأ يننل أمهينن و  -20 ءمل ننيفالة ءإل يفاينن  ءلرمسينن  ءملنةننثال  م  يفهننل  أ  حي 

فننيفنت ءلاننومي ءإلمجننيفم للة ننيفالة ءإل يفاينن  ءلرمسينن  ءملالمنن  إىل م ءمليفانن  منن، ءل 0.7 صنني  ن نن   
م ءمليفانن  منن، ءلفننيفنت ءلاننومي ءإلمجننيفم  0.2م ءمليفانن  إىل  0.15 صنني  ن نن   و ءل لننلء  ءلفيفمينن   

  وأ  ي وءَصنل ن زينز ءملنوءاد ءمل صصن  ض نل للة يفالة ءإل يفاي  ءلرمسي  ءملالمن  إىل أ نل ءل لنلء   نوءً 
 ءً.ءل للء   و 

زيننننيفدة ءل  يننننز النننن  بفننننيف  إىل و   ايفملينننن   وينننن  و  يفلنننن وةنننن ل ن ننننيفو  ونننننلاو إىل  ننننرء يفل -21
م حتايننننق ءلنفةيننننن  ءلننننت نوءعهفنننننيف لنحننننلييفل ءلراي ننننني  ءلنصنننننل  لءلاننننلاءل ءإلننيفعينننن  مننننن، أعننننل 

وءن نلءم ءضمن،   وءجلنوز    انيف م ذلنك ءلفانرللجةينع ءالعنةيفاي  وءال نصيفدي  ءمل نلءم  وءلشنيفمل 
ءعصوا ال  ءلطيف   ءملنجلدة وءلنكفولوعييفل ءن لءم إمكيفني  ذءاي  وءل طيفل   والم ءمل يفوءة  و ءلا

نشنننجيع   ةنننيف ننننلاو إىلءآلثنننيفا ءلءنننيفاة لنانننري ءملفنننيف   وم ننننوييفل ءلنننلي، ءملنفيفميننن    و ذءل ءلصنننل   
ءملرء ز ءلوطفي  وءإل ليةين  لالبنكنيفا  شايلن زيز ءلاية  ءملءيف    وننفويع ءال نصيفدءل  و ءلنصفيع  و 
طلنن  إىل نو  .النصننيفاللم عنيفا ءءعليثن  وءلفيفعحنن   ء ييف ننل ءضةيفةنني  ءالةنننفيفدة من،و   وءلنفةين 
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وم إطننيفا ‘ ءلنننلاي  منن، أعننل ءلنجننيفاة‘ءضونكنننيفد أ  يوءصننل أنشننط  بفننيف  ءلاننلاءل  اننيف م ذلننك 
 .م، خط  اةل بيفنكوك 166ءلفارة 
ينطلننن  ننننوء ر ءملوءهننن  وءلانننلاة ءإلبلءايننن  ءلفةنننو ءال نصنننيفد  ءمل ننننلءم  ونانننر بنننأ  حتاينننق -22

ءن نيفز ةييفةنيفل دءاةن  للفهنو  ان،  م   ءالً وءعيف ز ءلاو  لرييفدة ءضاةيفا لل  ءل كيف  بأةره
وءلالاة ال  ءالبنكيفا وءةني يف     ونفةي  ءملهيفاءل بيفملشيفايع ءلصار  وءلصارية وءملنوةط  ءعجم

هييف نننننل أةيفةننننني  و ريهنننننيف مننننن، مفنجنننننيفل وإ نننننيفز ة  وءلانننننلاة الننننن  إنننننننيف  ءلنكفولوعينننننيفل ءجللينننننل
 ءملن ة  جبودة ايفلي  ونفوز أ رب.ءالةنثةيفاءل 

ءلشنرء    ءلنذ  يشنكل صنل  ونلاو إىل موءصل  ون زيز ءلن نيفو  بن  ءلشنةيفا وءجلفنو   -23
ءإل يفاينن  النن  ءلنفيفونننيفل م ءلنالنن  النن  يفً حيفمسننءً أمننر  ويظننلءل يفملينن  منن، أعننل ءلنفةينن  ءمل نننلءم  

   حمل بأمهينه إىل عيفن  ءلن يفو  ءلثالثي.نو   ءلص يل ءل يفملي

وننلاك أ  ءلنحننلييفل وءلفنرص ءل يفملينن   نل اننززل ءعيفعن  إىل موءصننل  ءلن نيفو  وءلنءننيفم،  -24
إىل ن زيننز ءلن ننيفو   يةننيف بنن  يفً أيءنن ومنن، هننذء ءملفطلننق  نننلاو بنن  ءل لننلء  ءلفيفمينن ؛مهننيف  يةننيف ون زيز 

م عننيفا ءلفيفب نن  منن، ءلوء ننع ءةلنني  وأ ءننل ءملةيفاةننيفل ءلننفهتن ننيفدا اننيف م ذلننك  بلننلء  ءجلفننو  
 ءمل يفال ءإل ليةي  وءللولي  ءلراي ي ؛ ةيف   زييفدة ءعوءا وءلنف يق  يو  ءلنفةي  ءمل نلءم  وءعو ة ؛

 ون زينننز ءلن نننيفو  م عنننيفالل مثنننل ءلزاءاننن   بننن  بلنننلء  ءجلفنننو ؛ يةنننيف ن زينننز ءمل نننيفداءل ءلنجيفايننن  و 
منن، افيفصنر ءلن ننيفو  ءلننلوم يفً هيفمننءً وءلن لنيم  وءلنصننفيع  ونطننوير ء ييف نل ءضةيفةنني   بيفان ننيفاه افصنر 

 للن يفو  ب  ءلشةيفا وءجلفو .  وليب بليالً   وبيفان يفاه مكةالً ءلنفةي   ض رء 
من، ءال نصنيفد ءل نيفملي  وأ  نكفولوعينيفل  منفنيفم  هنيفم و  ونالحظ أ  ءال نصيفد ءلر ةني عنز  -25

ون زينز    رص ءل ةل  ون زيز ءالبنكيفا جييفدل وءالنصيفالل نفطو  ال  إمكيفنيفل   رية إلءمل لوميف
  ل للء  ءلفيفمي .إىل ءءلوصوا إىل ءضةوءق  ال ةيةيف بيفلف    

 جنوة ا ةين  بن  ءل لنلء  ءملنالمن  وءل لنلء  ءلفيفمين   إزء  ءةننةرءا وعنود  فيف ر  ا،  لانو  -26
 لن  نكفولوعينيفل ءمل لومنيفل وءالنصنيفاللإىل  نرص ءعصنوا ا  ءل لينل من، ءل لنلء  ءلفيفمين ء نايفاو 

وءلنذ  ل لينل من، ءل لنلء  ءلفيفمين   أمنيفم ءيفً حرعنيفً بأة يفا مي واة  ءضمر ءلنذ  ال ينزءا يطنرا حتنلي
ءلن نيفو  ءلنلوم ونانل ءلنكفولوعينيف  انيف م ذلنك من،  مفهنيفمجلن  أمنوا  ان، طرينق ننهم يفجلال بل م، 

م الن   نلم ءمل نيفوءة لء  ءلفيفمين  م عنيفا ءل حنث وءلنطنوير  وءملشنيفا   خالا ءملشيفا   ءلف يفل  لل ل
لام بنن أ ننو يفً ءلنزءمنن لاطننيفز ءخلننيفص م ءل لننلء  ءملنالمنن وءلنننزءم ء  ءملفنننلييفل ءمل فينن  بننادءاة ءإلن ننن 
 ءلاطيفز ءخليفص م ءل للء  ءلفيفمي .

هيف ونشننر ءملفيفةنن   إىل ءل لننلء  ءلفيفمينن   ناننل ءلنكفولوعيننيفمنن، ءملهننم  ه مننيف زءاونشننلد النن  أننن -27
ضنلي   الن  يف نروط ن نيفهلي  ونف انيف  يهنيفبشنروط مالاةن   و   ونوزي هيف  يهنيف بطريان  ةنري   و  يفلن 

ءالةننننني يفبي  و ل فننننيف  ءلاننننلاءل ءلنكفولوعينننن   ءعيننننز ءل ييفةننننيفي ءلننننالزمءحنننن ءم و ءلفحننننو ءملنفننننق اليننننه  
ننلاك ءلفنرص وءلنحنلييفل ء أمهين  أ نرب افنلميف . ويكن ني هنذونشجيع ءالبنكيفا م ءل للء  ءلفيفمي 
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م يفجلنن  ءلفجننوة  وضننرواةنكفولوعيننيف ءمل لومننيفل وءالنصننيفالل عننيفا طرحهننيف ءلناننلم ءل ننريع م يءلننت 
ءمل ننحكة  وءملفهجين  م عنيفا نكفولوعينيف ءمل لومنيفل وءالنصنيفالل   ءلر ةي  و ريهيف م، ءلنفيفوننيفل

 ءإلن ن .يشةل ايف 
من، ءلشنر يف  ءلراي ني   مثنل ءملالم  ن زيز ءللام وءلن يفو   إىل  ونلاو  م هذء ءلصلد -28

ءملؤة نننيفل ءملن نننلدة  ومننن،ومر نننز ءجلفنننو    15 لننننمر نننز ءلنجنننيفاة ءللوليننن   وعةواننن  ءءضونكننننيفد و 
 م حتايننننق  يفييفنفننننيفيفً للةءنننني  ننننلمءإل ليةينننن  ءضخننننر  وأصننننحيف  ءملصننننلح  ءآلخننننري،  و  ءضطننننرءحمل
 يف.فوأهلء 
 نننننةر لألمنننن  ءل ننننيفم لألونكنننننيفد وننطلننننع إىل ن زيننننز ءلصننننل  بنننن  ون ننننر  انننن، داةفننننيف ءمل -29

 وءلص . 77 نءضونكنيفد وعةوا  ءل
دوا ءضونكننننيفد ءةنننوا  بصنننفنه مر نننز ءلنف نننيق دءخنننل ءضمنننم ءملنحنننلة  ونؤ نننل مننن، علينننل -30
  ليو وءلن  م عنيفالل ءلنةوينل   انيف م ذلنكلنجيفاة وءلنفةي  وءلاءيفييف ءمل ءبط ءملنكيفمل  ل ة يفجل لل

نظنيفم ءالةننثةيفا و   وةالةنل ءلايةن  ءإل ليةين  وءل يفملين     وم يفال ءل  نوا وءلفانلونال ءلنكفولوعييف
 وءلنفةي  ءمل نلءم .  ءللوم
ءل حث وءلنحليل  وبفيف   ءملنةثل  م ءلثالث  هأا يف  اةلو نلاو إىل ن زيز والي  ءضونكنيفد و  -31

 ءضونكننيفد ءةنوا  بنلوا وءإل رءاءآللي  ءعكومي  ءللولي      وإىل ن زيزنوء ق ءآلاء   وءلن يفو  ءلناين
لنجنيفاة وءلنفةينن  وءلاءنيفييف ءمل ءبطنن  ءملنكيفملنن  ل ة يفجلن لبصنفنه مر ننز ءلنف نيق دءخننل ءضمنم ءملنحننلة ل

وم هننننذء  م عنننيفالل ءلنةويننننل وءلنكفولوعينننيف وءالةننننثةيفا وءلنفةينننن  ءمل ننننلءم . ءلايفاةنننن  مثنننل نلنننك
بفنيف  نوء نق ءآلاء   ميكن،د ننيفات ءضونكنيفد ءلرءبع اشر ءمل يفال ءلراي ي  ءلنت لِّ حتيف اي أ   ءل ييفق 
ء نيفذ إعنرء ءل حكومينن  م ءلفن ة ءملةننلة بن  ءضونكننيفد ءلرءبنع اشنر وءلنلواة ءلنيفلين   باين  بشنأايف 
وةننننكو  إحنننل   وءانننل ذلنننك أ  ءلانننرءاءل وءالنفيف نننيفل ءعكوميننن   . نننلدة و يفبلننن  للاينننيفسدوليننن  
يننن  ةنشنننكل عةواننن  من نننا  و نننيفمل  مننن، ءضاةنننيفا ءلنننت ةننننكو  اثيفبننن  م نننيفمه  مهةننن  م ءللول

إىل و يف ينن  منوءاد ميفلين  وبشنري  إضنيف ي  يف انني نانلمي  نذه ءلايفين   يفً وحتايانءلنحءنري للنلواة ءلنيفلين . 
ءجلة ينن  منن، هيئننيفل   بوصننفه هيئنن  همتكيفننمنن، أعننل  ءضونكنننيفد منن، ءمليزءنينن  ءل يفدينن  لألمننم ءملنحننلة

 ال  حنو   يفا و يفمل. ءالضطالز بوالينه  يفمل  م إطيفا أا يف  اةله ءلثالث  م،ءل يفم   
 ةل بشنكل مكثن  ةنفنلاك ءللوا ءعيو  لالةنثةيفا م دام ءلنفةي  ءمل ننلءم  و وحن،  -32

 ءإل ليةين  ءضخنر  وأصنحيف  ءملصنلح و ءملؤة نيفل ءملن نلدة ءضطنرءحمل  و نذلك منعمع ءضونكنيفد  
حت ن  ءل  نل ءإل نيفاي النفيف نيفل من، خنالا ل إصنالا نظنيفم ءالةننثةيفا ءلنلوم    من، أعنءآلخري،

وضنع حنق ءلنلوا م صنو  و م  ءالةنثةيفا ءللولي   و فيفل  ءلنوءز  ب  حاوق ءمل نثةري، وءلنزءمنيفهت
من، أعنل   هت بليلن  لن نوي  ءملفيفزانيفلف  بن بطرق مفهيف ءضخذءملصلح  ءل يفم    لوءا  نفظيةي   لم

وم  وءلنفكنري بشنأنه الن  حننو أ ءنل. 2030 ءجلليل خلط  ءلنفةي  ءمل نلءم  ل يفم خلم  ءل ييفق
بشننأ  ءالةنننثةيفا منن، أعننل  77 نمننع ءلناننلير بناريننر ءعنةننيفز عةوانن  ءلننيفً هننذء ءلصننلد  حننني  الةنن

 نيفيلفل.م م بيفنيفييف   2016أييفا/ميفيو  5إىل  4ءلنفةي  ءمل نلءم   ءلذ  اال م ءلف ة م، 
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اننلم إحننرءز ناننلم ملةننوس م عولنن  ءللوحنن  ملفظةنن  ءلنجننيفاة بننيفلإ إزء  ون ننر  انن،  لننق  -33
ءل لننلء   يف هتةنن ننن لءلننلام ءةلنني وءلوصننوا إىل ءضةننوءق ءل  يةننيف  نن  م ننألتءل يفملينن   ال ةننيةيف 

نانننويا ءاللنزءمنننيفل ءلنننوءادة م خطننن  ءللوحننن  ل نننذ يف ب نننا ءضاءنننيف  يءجلهنننود ءلنننت إزء  و   ءلفيفميننن 
ءلنفةيننننن  م صنننننةيم  بابانننننيف رحننننن  بنننننيفلنزءم ءملنننننؤمتر ءلنننننوزءا  ءل يف نننننر وم ءلو ننننن  نف نننننه  ن .للنفةيننننن 

ءملرونننن  إعنننرء ءل ضنننلي   و يف نننيفدة ءمل يفملننن  ءخليفصننن  وءلنفملءملفيفوضنننيفل ءملا لننن  ونأ ينننله مننن، علينننل 
عولنن  ثننريل م أ  ءلننت  م م يفجلنن  ءلاءننيفييفيفً وءاللنننزءم ءجلةننيفاي بيفملءنني  ننلم  ل لننلء  ءلفيفمينن صننيف  ءل
 يفا ءلنزءمهءونكر موءصل  ل  اوم هذء ءل ييفق  حنث مجيع أاءيف  مفظة  ءلنجيفاة ءل يفملي   .لوح ءل

وءل لءلنن   وءلنننوءز   وءالنفنننيفا     يفملينن نظننيفم نننيفا  من ننلد ءضطننرءحمل  ننري ةييفةنني ين ننم بيفل بن زيننز
  وحيةنل ءلنف ؤ  يفبلي و   اوءالءلال  وءالانكيفز  وءلشةولي   والم ءلنةييز  وءلشفيف ي   وءإلنصيفحمل 

 من، ءً ءل للء  ءلفيفمين   وخيفصن  أ نل ءل لنلء   نو  أ  ميكِّ،ءضمر ءلذ  م،  أنه  ءلنفةي  م صةيةه 
وءالنننلميف    ءحنييفعننيفل نفةينهننيف ءال نصننيفدي  منفيفةنن  مننع ضننةيف  نصنني  منن،  ننو ءلنجننيفاة ءللولينن 

 ءلكيفمل م ءلفظيفم ءلنجيفا  ءملن لد ءضطرءحمل.
ن زيننز  مفهنيفءإلدءاة ءال نصننيفدي  ءل يفملين  ان، طريننق مجلن  أمننوا  حت ن  ضننرواةونشنلد الن   -34

صننوهتيف م ءلفظننيفم إ  ننيفا ءجملننيفا لءلفظننيفم ءلنجننيفا  ءملن ننلد ءضطننرءحمل وزيننيفدة متثيننل ءل لننلء  ءلفيفمينن  و 
وم هنذء ءلصنلد  ن ن    اوق من يفوي  م ءملشيفا   م وضنع ءلاوءانل ءللولين .مع متن هيف حبءللوم 

م عننننيفالل ءلنجننننيفاة وءالةنننننثةيفا وءلنفةينننن  م ءةيف ننننل  هننننيفودوا  لننننلء  ءلفيفمينننن إىل ن زيننننز مشننننيفا   ءل 
 عةوا  ءل شري،.هيف ءال نصيفدي  ءللولي   ايف  ي

ءل لنننلء  ءملنالمننن  وخمنلننن   إايفننننيفل واصنننل  يننن  أ ءل  ينننز الننن  حتلينننل  ضنننرواةنؤ نننل و  -35
ضني ومنيف زءلن  ننؤثّر ةنل يفً أثّرل م ءمليف ل ءلوصوا إىل ءضةوءق ءلت  رضنهيف بشأ  أ كيفا ءلايود 

 .م نفةي  ءلالاءل ءإلننيفعي  للاطيفز ءلزاءاي م ءل للء  ءلفيفمي 
ءً نص  أ ل ءل لنلء   نو خرو  حتايق  م، أعلونشلد ال  أمهي  ءل ةل ءللوم ءجلةيفاي  -36

   ال  ءلفحو ءملنوخ  م برنيفمت اةل ءةطف وا.2020حبلوا ايفم م،  ئ  هذه ءل للء  
إىل وال ةننيةيف بيفلف نن     أمهينن  ني ننري ءالنءننةيفم إىل مفظةنن  ءلنجننيفاة ءل يفملينن  ونشننلد النن  -37
ءالنننلميف  ءل ننريع وءلكيفمننل  ننذه ءل لننلء  م م  إ ننرءاءً مفننيف اننيف  ننل ي ننهم بننه ذلننكل لننلء  ءلفيفمينن   ء

اةلين  ءالنءنةيفم دو  ن ريع ونرية وم هذء ءلصلد  حنث ال   ءلفظيفم ءلنجيفا  ءملن لد ءضطرءحمل.
ل ءنننوي  م ءل لنننلء  ءلفيفميننن  ءلنننت  نننلم  طلننن   يةنننيف  ننن  ءييفةننني  وب نننرا  و نننفيف ي  م و نننيفل ة

 متنننننوز/ 25مفظةنننن  ءلنجننننيفاة ءل يفمليننننن   ون يننننل نأ يننننل أمهيننننن   ننننرءا مفظةنننن  ءلنجنننننيفاة ءل يفملينننن  ءملننننؤا  
ءلذ  يءطلع ءللوا ءةوا   ةيف نشلد ونثين ال   ءً.بشأ  ءنءةيفم أ ل ءل للء   و  2012 يوليه
لانلاءل إىل ل نافي  وبفيف  م يفالة ميف يالمه م،ضونكنيفد م هذء ءلصلد  ال ةيةيف م، خالا به ء

ونلاو ءضونكنيفد  .هيفوب ل خال يفو  ءل للء  ءلفيفمي    ل اةلي  ءالنءةيفم إىل مفظة  ءلنجيفاة ءل يفملي 
 انننل  ونرحننن  بفننننيفات ءالنءنننةيفم إىل مفظةننن  ءلنجنننيفاة ءل يفمليننن  حنننىت ءآل . إىل ن زينننز هنننذء ءل ةنننل.

 اوءال.ءلهذه ءلفنيفات م ن زيز ءلفظيفم ءلنجيفا  ءملن لد ءضطرءحمل ءلايفام ال  ةيفمه  
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ءلنصل  جلةيع ءضخطيفا ءلت هتلد ءلفةو ءال نصيفد  وءلنفةي  ءال نصيفدي   انيف  وةفوءصل -38
ءلنننننت متيفاةنننننهيف نلنننننك ءلننننننلءبري ءعةيفايننننن  وءلءننننناوط ءال نصنننننيفدي   وال ةنننننيةيف هنننننيف مجينننننع أ نننننكيفا  ي

 ءملنيفا لفيف. يز ءل ييفةيفيءعال     وةفحيف ظ م ءلو   نف هءلصفيفاي  ءلرءالة ءال نصيفدءل
 ليةين  ينجنيفوز أثرهنيف ءعنلود ءإل لنوءا  نفظيةين وبيفلنيفم   انفيف نر ا بشلة  ر   نوءن  و  -39

ءل اوبننيفل   يهننيف  اننيف  وءلنجيفاينن  وءمليفلينن  ومجيننع ءض ننكيفا ءضخننر  منن، ءلنننلءبري ءلا ننري  ءال نصننيفدي
ضننل ءل لننلء  ءلفيفمينن   وحنننث ءجملنةننع ءلننلوم النن  ء ننيفذ إعننرء ءل ايفعلنن  و  يفلنن  إلاننيف   دينن ءالنفرء

 ءةن لءم هذه ءلنلءبري.
ءمليفثلن  نحنلييفل ءلنجيفاين  وءإل يفاين  ءلنصل  لل م، أعلونلاو ءضونكنيفد إىل ن زيز اةله  -40

 ءً؛أ ننل ءل لننلء   ننو بيفصنن  بننذلك اةلننه ءملن لننق بيفملشننيف ل ءخلأ  ي ننزز ل لننلء  ءلفيفمينن   و أمننيفم مجيننع ء
ءال نصنيفدءل ؛ و ءلنلوا ءجلزاين  ءلصنارية ءلفيفمين ي ؛ و  نيفحلءلفيفمين   نري ءل لنلء  وءلوءل للء  ءض رياي   

ءلنننت نوءعههنننيف ءل لنننلء  ءملنوةنننط  ذءل ءلصنننل  ءلءننن يف  وء شننن  وءلصنننارية  وءملشنننيف ل وءلنحنننلييفل 
ءحنييفعنننيفل وحتنننلييفل  يةنننيف لنننليهيف مننن، اننن، م نننيفالة بلنننلء  ءملنننروا ءل نننيفبر ءلفيفميننن   ءلنننلخل   ءنننالً 

   ال ةيةيف  يةيف ين لق بنطوير ء ييف ل ءضةيفةي  وءلفال. خيفص
م نففينذ ءإلعنرء ءل  ة نيفمه لل الزمىل نانلمي ءلنلام ءملفيفةن  ءلنإيفً أيءننلاو ءضونكننيفد و  -41

يفا وم ن  وبرننيفمت اةنل  ييفنيف  برنيفمت اةل ءةطف واو ءةلدة ءملطلوب  م خط  اةل أديب أبيفبيف  
وءلشنرء   ءجللينلة  2063خطن  ءالحتنيفد ءض رياني ل نيفم ويف اي لألونكننيفد أ  ينلام نففينذ  ةيفموء.

 ضونكنيفد.و يف ي  إىل ءموءاد إضيف ي  المي وم هذء ءلصلد  يف اي ن .م، أعل نفةي  أ رياييف
وننننلاو إىل  صننني  منننوءاد بشنننري  وميفليننن  إضنننيف ي  مننن، ءمليزءنيننن  ءل يفديننن  لألمنننم ءملنحنننلة  -42
مجينع ءل لنلء  وال ةنيةيف إىل ةك  ءضونكنيفد م، ءالضطالز بوالينه  ءلت  يف أمهي    رية بيفلف ن   نل

  ءال نصننيفد ءلكلنني وءلنةويننلو   ةينن  ءل يفملينن ظ  ءل لننلء  ءلفيفمينن   اننيف م ذلننك اةلننه بشننأ  ءمل ننيفال ءلف  
 ونال ءلنكفولوعييف.  وءلنجيفاة وءلنفةي   وءالةنثةيفا  وءلءرءا   وءلليو 
  الننن  حننننو مجنننيفاي ف نننزز مصنننيفعفيفونؤ نننل مننن، علينننل ءلنزءمفنننيف بن زينننز  نننلانفيف  ةجةواننن  ل -43
كفيفلنن  بلننزم  م هننذء ءل نييفق  نةنيةيف دءخنل ءملفنننلييفل ءلنجيفاين  وءإل يفاين  ءملن ننلدة ءضطنرءحمل  و  ال
مننن، خنننالا  نننوة ءةنننن يف ي  م ءجلهنننود ءل يفمليننن  ءلرءميننن  إىل حنننل ءلاءنننيفييف ءل يفمليننن   ةواننن  ظنننل ءجملنأ  
 يف ننننلاءهت ءةننننن لءمءلنفيف  نننني  و  هتننننيفوءالةنننننفيفدة إىل أ صنننن  حننننل منننن، ميز  هيفنءننننيفمف انةننننيفد النننن ءال

  وحنننث النن  ن ةيننق ةوانن لن زيننز ءلنف ننيق بنن   صننوا ءجمل ءملن ننذةونرحنن  بننيفخلطوءل  ءجلةيفاينن .
 هذه ءجلهود.

  حبننوث منن، خننالا مننيف يفيفةنن  منن،داننم ءلشنن   ءلفل ننطيين موءصننل  ونكننرا داونفننيف إىل  -44
لن نيفو  ءلنانين للن فين  من، حنلة   يفل  م عيفا ء وأنشط    ييفةيفل  وخلميفل ءةنشيفاي لل وحتليل

؛ ءلنننذ  طنننيفا أمنننله ءلنننت يفرضنننهيف ءالحننننالا ءإلةنننرءايلي للشنننروط ءلشنننيف  ءآلثنننيفا ءال نصنننيفدي  ءل نننل ي  
يف يكفنني منن،  ننيفالة ءلشنن   ءلفل ننطيين اننا ه ءخلننيفصث ءضونكنننيفد النن  ن زيننز ونكثينن  برنيفعننحنننو 
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أ  يانننلم  يف نطل نن  نننل  ءل70/12و 69/20ءجلة ينن  ءل يفمنن    منن،  ننرءا  9 ن ءلفاننر ؤيننل ون ءملننوءاد؛
 لشننن   ءلفل نننطيينءلنننت ينك نننلهيف ءءلنكلفننن  ءال نصنننيفدي   بشنننأ إىل ءجلة يننن  ءل يفمننن  ءً ءضونكننننيفد نارينننر 

 م، أعل نو ري ءملوءاد ءلالزم  لنففيذ هذي، ءلارءاي،.مجيع ءجلهود  وأ  ن  ذا  ءالحنالاب    
حكومنننن  ءضاعفننننن  وءملةلكنننن  ءملنحننننلة لربيطيفنيننننيف  ضننننرواة أ  ن نننننأن ونؤ ننننل منننن، عليننننل  -45

يرلفننلء ءلشننةيفلي  ءملفيفوضننيفل و اننيفً مل ننيفدة ميثننيفق ءضمننم ءملنحننلة ومايفصننله وءلاننرءاءل ذءل آءل ظةنن  و 
أةرز و   ممكن،  إىل حنل ةنلةي للفنزءز ءملن لنق بءلصل  ءلت ءانةلهتيف ءجلة ي  ءل يفم  باي  ءلنوصل  

يفل ننييفدة النن  عننزا ميفلفيفننيفس  ءلننذ  أعننق أضننرءاءً ع ننية  بيفلاننلاءل ءال نصننيفدي  لألاعفننن    ةننيف ب
ءنفرءدينن  نؤ ننل منن، عليننل ضننرواة ءمنفننيفز ءلطننر   انن، ء ننيفذ أ   ننرءاءل منن،  ننأايف إدخننيفا ن ننليالل 

 ءجلزا م ءل ةلي  ءلت أوص   يف ءجلة ي  ءل يفم . يه ن ري  ال  ءلوضع م ءلو   ءلذ 
ءلننت  ي لة ننيفال ءل ننييفدلإجيننيفد حننل ةننلةي إلاننيف  ءالةننن ةيفا و ضننرواة ؤ ننل منن، عليننل ون -46

يفلنفةينن  وءلاننلاءل بءلءننرا  ةنني لحق اننلم حننل هننذه ءمل ننيفال مفننيف بننأ ءً إ ننرءا متننب ءل لننلء  ءلفيفمينن   
وم هنننذء ءل نننييفق  وإذ  وةياوضنننهيف بشنننكل خطنننري. ذه ءل لنننلء  نننءال نصنننيفدي  وءآل نننيفق ءمل ننننا لي  

  ل ءلننت أاننر  افهننيف مننؤمتر  ةنن  اؤةننيف  دوا وحكومننيفل ووزاء  خيفاعينن  عةوانن شننري إىل ءلشننوءن
يفلفزءز الن  أاخ ينل  نيف وس  انيف  ينه دييانو  يفاةنييف  ب ءل يفبا  ءملن لا  هوءلص  م إاالنيفن 77 لنء

ءلنننذ  ءننزاننننه ءملةلكنننن  ءملنحنننلة بشنننكل  ننننري  نننيفنوين مننن، أاءضنننني موايشنننيوس    نننل ءالةننننناالا  
يفً ءملةلكننن  ءملنحنننلة حنننوا أاخ ينننل  نننيف وس  حنننني  الةننن هنننيفأالفن ءلنننت" ل حريننن ءءةةيننن    ءملفطاننن"و
 كةنن  ءلنحكننيم م ءلاءنني  ءلننت ا  نهننيف موايشننيوس ضننل ءملةلكنن  ءملنحننلة  يفعكم ءلصننيفدا انن،بنن

 مفطاننن ءل حريننن "  ةيننن ءةفطاننن  "ءملأ  وءلايفضننني بننن  اوعننن  ءنفيف يننن  ءضمنننم ءملنحنننلة لانننيفنو  ءل حنننيفا
ئ    اوع  ءلايفنو  ءللوم. مشروا بصواة  ري أ نش 

م، ءلشر يف  م ءجملنةنع ءلنلوم الن  م نيفالة ءل لنلء  ءلفيفمين  ءلنت  حنث ءضونكنيفد و ريهو  -47
نزءيننننل اننننلد ءل ننننكيف  ءملشننننردي،   وأ ننننلدة  وخيفصنننن  مننننيف ينصننننل مفهننننيف بيفإلاهننننيف   يفً نوءعننننه ظرو نننن

لهيف  م ءلنصل  للنحلييفل طيفا أميفً ءةنءيف   أالءد   رية م، ءلالعئ  ءلذي، ي يفنو  أوضيفا أو
 .2030 يفم ل ءلنفةي  ءمل نلءم  ءلت نوءعههيف م نففيذ ءضهلءحمل ءإل يفاي  ءلوطفي  وخط 

    


