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المسددى: ت زعز ددز ب اددة عملم ددة حددق الددا زح  دد  الر ددم  الحدددا الرع دد    
 للجم  

 ح:لز اعدزه احمنة األونكىمد  

 ح:لز -اولا  
نُظم احلدث الرفيع  استعىوا اسونعوت زيو يع   ياعي  مسيعي  عق ق عل خايعل الرععم  ل   يع ز  -1
ط الضعععو  مبركععع  كينيميعععم العععدوت ل  ععع متراط  نعععريويب  و ععع    اسنم  عععم 2016متوز/يوليعععه  20يف 

  عععمه ق يعععي يياعععي  ياعععي  مسيعععي  ويعععي و تعععىارن لى قعععد ا ى ععع  العععدوت  عععق خايعععل ق عععدا  الىن يعععي 
  استىدا ي  و ذا يتىىب  إ مدن ي قيل اهليقل اال ىصمدي الدوت ويفويل يودديي األطرا  

 حالحظمت اسىهالل ة -الف 
قشمر نمئب األ د الومم لألونقىعمد يف  حظظميعه االفىىمظيعي إن قت اال ىصعمد الوعمس  يف  -2

ظملعععي  عععياي وقت اعععو النعععمي  اي ععع  ااًعععمت ا يعععنة  متم عععمل  عععق ليتعععمر األز عععي اسمليعععي الومسيعععي الععع  
  وإضععمفي إن كلعععلت  عع    الى عععمرن الدوليععي ق  ععع  فعع ن اعععو يف 2009-2008شععةديم الفععع ن 

لوصعععر احلعععديت  فملىو يععع  كعععمت  عععيامل ل أميعععي  عععملنظر إن قت ا ى ععع  العععدوت ا ى عععد   و عععي  عععق ا
األ ععدا  ااامئيععي اةديععدن وال  وظععي العع   ععيىو   خاياةععم   ععمه يياععي  ياععي متقينيععي دوليععي  ويععي 

ليععي  ة ععي ونم ضعي  محليععمن  و ععق الواضعق قت خايععل ق ععدا  الىن يعي استععىدا ي يف البياععي الومسيعي احلم
 تىحي ي  ويف  ما اليوم اس ا طت ينبأ  قت يقوت يودديي األطرا     اخليمر األول ا مدن  نم  

  النظمم اال ىصمدي الدوت  ق ق ل خايل الرعم  ل   ي  
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 حل ة الن مش -بم  
 عد من لأل عل  2030ايفل اس مركوت يف ظ اي النامش   مه قت ع عي الىن يعي استعىدا ي لوعمم  -3
 ععع  ياعععوم   عععمه اال ععع ا  مبعععم هلعععم  عععق يععع يتري   عععمه الب عععريي ًوعععم   و عععيقوت  قععع  ا عععم  اال عععىبومد و 

اال ىصععمدي واال ى ععم   إًععمزال  ظي ععمل لععو خااعع  فقععرن إ  ععم  األولويععي ل ب ععر  وضععمل  ععق األ ععوا   
اسىوععدد  يف شععراكي  مسيععي   عمه الصععويد ف  عدا  الىن يععي استعىدا ي قيمظعع  ل   يعع  إ قمنيعي الو ععل  وعمل 

 األطرا  والوطين واي    ق ق ل ض مت خايل الرعم  ة ي  النمس وصوت كرا ىةم  
و   كللت يرا  عدد  عق اس عمركد يف ظ اعي الناعمش قت البياعي الومسيعي احلمليعي ال يفضع   -4

مليعي إن خايل ق عدا  الىن يعي استعىدا ي  وا يتع د اال ىصعمد الوعمس   عوا   ملقم عل  وعد األز عي اس
الومسيي ويبمطع ط  عر ىه  عرن قععرا و  عمه و عه اخلصعوث يف القلعري  عق الب عدات النم يعي  و ع ل 

  يوت شخص  مط د  عق الو عل  وال  عد  عق  200 ودل الب ملي الومسيي اريفم ملت فةنمك ظمليمل 
  الو ل اة م   لوق   تمر  ذ  اال م مط وإطح  شرارن حمركمط الن و 

ق عععبمي  يق يعععي لألز عععي اسمليعععي  فاعععد كعععمت لنةميعععي زالعععدورن الو ح عععيز لأل عععومر  و نعععمك قيضعععمل  -5
الدوليعععي ل تععع   األ م عععيي انوقم عععمط ع عععرين   عععمه لفعععم  الن عععو يف الوديعععد  عععق الب عععدات النم يعععيت فاعععد 
ق ربيعععم قيضعععمل   عععمه ينويععع   يق ةعععم اانىعععم   و  عععمه الىصعععني   وسعععم كمنععع  الب عععدات النم يعععي يىتعععم  ىنعععو  

مط والى ععمريت فععح لقععق لععذلل األعععذ  ععنة  واظععد  نم ععب ل   يعع   وإضععمفي إن كلععلت االظىيم عع
    نمك ظم ي إن يو ي  ال  ب الومس ت الذي ال لقق خاياه إال  ق عحل الىنتيل اسىودد األطرا  

و مل  دد  ق اس عمركد يف ظ اعي الناعمش إت احليع  التيم عم  ق عر  عمل  األ يعي  ملنتعبي  -6
ب ععدات النم يععيت فةعع  ىلم ععي إن ظيعع   يم ععم  ل خععول يف الى ععمري والىصععدي ل ىحععديمط إن ال

ال  يوا ةةمت و ع   تع لي ال يىوعد قت يقعوت  وضع   عدل   يعد قت اهليقعل اال ىصعمدي الوعمس  
فععرل  يععودال كلععرين   ععمه الب ععدات النم يععي و نوةععم  ععق ا ععىخدام قدواط  يم ععمييي رئيتععيي  ويى  ععمه 

 ععق الى ععمرن والتيم ععي اال ععىل مريي وظاععو  اس قيععي  اال ىصععمد الق عع ت فضععحل  كلععل يف  يم ععمط
الفقريعععي واال ىقعععمرت و عععم إن كلعععل  ود عععم اس عععمركوت يف ظ اعععي الناعععمش اسنعععدو د إن إدرا  ظيععع  

   يم م  يف  رنم     ل األونقىمد لق  يظةر يف الويتياي اخلىم يي ل   متر 
الناععمش إت متويععل الىن يععي  ععو  نصععر رئيتعع   ععق  نمصععر و ععمل قظععد اس ععمركد يف ظ اععي  -7

اخل عععععي ااامئيعععععي الدوليعععععي اةديعععععدن  و  عععععمه العععععر م  عععععق قت  وا عععععل اال عععععىل مر اسبمشعععععر األ نععععع  
والىحععويحط اسمليععي واستععم دن ااامئيععي الرييععي ق م ععيي لىحايععل الىن يععي يف  وعع  الب ععدات النم يععيت 

 يععي  نةععم   ععري قت الىةععري  ععق دفعع  الضععريبي و نععب الضععرائبت فعع ت يوباععي اسععوارد اي يععي ال ياععل ق
 ععق يععدفامط رقس اسععمل  ععري اس ععرو ي  ععد ظععرم الب ععدات النم يععي  ععق اسععوارد الحز ععي لىحايععل  فضععحل 

 ق دافةم ااامئيي  وينبأ  إ  م  األونقىمد واليي واضحي ل و ل    ت  ذ  استمئل  
ناععمش   ععمه قت الوععما  ععد يأععرين وقت   ععدانمل نم يععي كلععرين وايفععل  وظععم اس ععمركد يف ظ اععي ال -8

قظععرزط ياععد مل يف التععنواط اخل عع    ععرن اسمضععيي وقت  نععمك ظم ععي إن  يقععل ا ىصععمدي  ععمس  
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 ديعد  و ععذا ال لقعق قت يىحاععل إال  عق عععحل يودديعي األطععرا  الع  ال  ععد هلعم  عع  نفتععةم قت 
 الصععوب  ععق و ععيقوت   ععمه استععىوا الوععمس ت يى ععدد  وياىضعع  ي ععل الىحععديمط الومسيععي ظ ععوالل 

 الىفقععري إ ععمدن  ععدوت استععىدا ي الىن يععي ق ععدا  خاععل قت النم يععي اال ىصععمداط  وظععم   ععمه ل أميععي
   احلمت الومس  اهليقل يف  و ل
وو ععه للععل  نىععدا ال ععبمي شععقر  إن األونقىععمد   ععمه د ويععه حلضععور األونقىععمد الرا عع   -9

  رت ألهنم كمن  اسرن األون ال  يعد مه فيةعم ال عبمي إن اس عمركي  ن عمؤ يف  ع متر لألونقىعمد  
زت قت يتى   اآلععروت إلعيةم فحتعب  عل قيضعمل قت ال بميت  م ىبمر م ز رييتوت األرلوال يريد 
يف    يعععي صعععن  الاعععرار الععع  يععع يتر يف  تعععىاب ةم  ولعععذللت ال ينبأععع  الىا يعععل  عععق شععع ت  ي عععركوهنم

الععدور الععذي ي ديعععه ال ععبمي يف اا عععةمم يف اةةععود الرا يعععي إن خايععل ق عععدا  الىن يععي استعععىدا ي 
  م ل دور م   قو
والو عععل   ل ىفقعععري و عععمل لعععلحت سنظ عععمط ا ى ععع  اسعععدأل إهن عععم يوىعععربات األونقىعععمد  نعععربال  -10

وينبأ  لألونقىمد قت يقوت  حئ مل لىحايل الأعرل اسن عود يف الاعرت احلعمدي والو عريق  عق ق عل 
د عم  عدول ق  ععمل الب عدات النم يععي  وينبأع  لربنعم     ععل األونقىعمد قت يىضعع ق الىحعديمط العع  

م    عري الريع  يوا ةةم الب دات النم ييت  لل كيفيعي الىوم عل  ع  اس مر عمط الى مريعي ا حفعي وال ع
التمئد وانودام الو ل الحئعل والاعدرن   عمه خ عل العديق وإ عمدن  يق عي العديوت التعيمديي والىةعري 
 عععق دفععع  الضعععرائب و نعععب الضعععرائب واحلصعععول   عععمه اخلعععد مط الوم عععي ومتقعععد اسعععرقن وال عععبمي  

ىويمط اسىوعععدد وينبأععع  لألونقىعععمد قت يعععري يايي عععمل آليتعععمر ايفم عععمط الى عععمرن واال عععىل مر   عععمه استععع
األطععرا  وايععدود األطععرا  واللنععمئ  و ضععم فميم   ععمه الب ععدات النم يععي مبععم ي عع ل احلععمالط العع  

  يقوت فيةم  ذ  الب دات  ري  و وي   مه ي ل االيفم مط 
وركعع ط   تععي األ ععا ي واأل و ععي العع  ي عع  كلععل   ععمه  نععب الضععرائب والىععدفامط  ععري  -11

ي وين يي الا م   ري الري  واخل واط الو  يي اصعح  النظعمم اسىوعدد اس رو ي واستم دن ااامئي
األطرا   وشدد اس عمركوت يف ظ اعي الناعمش   عمه ضعرورن قت يقعوت اسع متر   عمه در عي  مليعي  عق 
ال  ععو   م ىبععمر  قول  عع متر رئيتعع  لأل ععم اسىحععدن يواععد  وععد ا ى ععمد ق ععدا  الىن يععي استععىدا يت 

ي ي ل الاراراط إن قفومل وألت   يه قت يتم د      مه يًر
ويى لل الر ملىمت الرئيتيىمت ل حدث الرفي  استىوا يف قت و عود نظعمم  ىوعدد األطعرا   -12

 عععويت و عععو  فىعععم  خايعععل ق عععدا  الىن يعععي استعععىدا يت و ياعععي ا ىصعععمديي متقينيعععيت شعععرطمت ال  ععع  
ىحاام  و د ا ى عد ا ى ع  العدوت  نة م يف  ما   ا ط   ري قت  ذيق ال رطد األ م يد ا ي

 ق ععدافمل ط وظععي لقععق ال يو ععد  يقععل    تعع   حئععم يتعع ق  ىحاياةععم  ولععذلل ي عع م إ ععرا  إصععح 
يف اهليقل اال ىصمدي الومس  وينفيذ   ق عحل النظمم اسىودد األطرا   وينبأ  يو ي  األونقىمد 

  فةو  ي دي دورال  م مل يف ي ل الو  يي 
    


