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اإلع ال ا الالالي ار الصالالر ر عالالم عة يعالالة ال  77والص ال م ب سرةالاللة الالالدورة
الرابعة عشرة لألونكتر
عم القرارات إلى اإلجراءات
حنن ،وزاء ءلنلوا ءضاءنيف م عةوان ءل  77وءلصن و نل ءعنة فنيف م ننريويب افيفةن
ءللواة ءلرءب اشرة ملؤمتر ءضمم ءملنحلة للنجيفاة وءلنفةي (ءضونكنيفد ءلرءبع اشر)
ن ن ننر ان نن ،نان ننليرنيف وءمنفيفنفن ننيف عكوم ن ن يفين ننيف و ن ن هيف الةنءن ننيف ءالعنةن ننيفز ءلن ننوزءا
وللءييف ءلكرمي وءلنفظيم ءملةنيفز ءلذ ءةنفلنيف مفه مفذ وصولفيف
ونؤ ننل م نن ،علي ننل داةف ننيف لفن ننيفات ءمل ن نؤمترءل ءلوزءاي ن ن ءل ننيفبا لألونكن ننيفد وال ن ن وع ننه
ءخلصوص والي ءللوح ل يفم  2012وءنفيفق أ رء ل يفم 2008
ون يل أيءيفً نأ يل ءإلاالنيفل ءل يفبا جملةوا ءلن  77وءلص ؛ وال وعه ءخلصوص
ءإلاال ءملف ثق ا ،ءعنةيفافيف ءلوزءا ءلذ اال م ءللوح ال هيفمش ءضونكنيفد ءلثيفلث اشر
م ايفم  2012وءإلاال ءلوزءا ءلصيفدا ا ،ءالعنةيفز ءل فو ءلنيفةع وءلثالث لوزاء
ءخليفاعي ءلذ اال م نيويواك م ايفم  2015و ذلك إاال "م ،أعل نظيفم ايفملي عليل
لل يش ءلكرمي" ءلذ ءانةله مؤمتر ة اؤةيف ءللوا وءعكوميفل افيفة ءلذ ر ءل فوي
ءخلة إلنشيف عةوا ءلن  77م ةيفننيف روز م بوليفييف م ايفم 2014
ونرحن جبةيننع ءلانرءاءل ءملن نذة الن ءلصن يل ءلننلوم م اننيفم  2015ءلننت نشننلد الن
ءللوا ءعيفةم لألمم ءملنحلة م عيفا ءلنفةين ءمل ننلءم ون زينز ءإلدءاة ءال نصنيفدي وءمليفلين ءللولين
وال ةيةيف خطن ءلنفةين ءمل ننلءم ل نيفم  2030وخطن اةنل أدينب أبيفبنيف وإطنيفا ةنيفلء للحنل
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م ،خميفطر ءلكوءاث وءنفيفق بنيفايب( )1اوعن ءنفيف ين ءضمنم ءملنحنلة ءإلطيفاين بشنأ نانري ءملفنيف
ةيف نرح بيفلارءاءل ءلت مت ءلنوصل إليهيف م ءملؤمتر ءلوزءا ءل يف ر ملفظة ءلنجيفاة ءل يفملي
ونؤ ن ن ن ننل م ن ن ن نن ،علي ن ن ن ننل أمهين ن ن ن ن نففي ن ن ن ننذ برن ن ن ن ننيفمت ءل ة ن ن ن ننل لص ن ن ن ننيف أ ن ن ن ننل ءل ل ن ن ن ننلء ن ن ن ن نوءً
لل ال ( 2020-2011برنيفمت اةل ءةطف وا) وبرنيفمت اةنل ييفنيف لصنيف ءل لنلء ءلفيفمين نري
ءل نيفحلي لل اننل ( 2024-2014برننيفمت اةننل ييفننيف) وإعنرء ءل ءل ةننل ءمل اجنل لصننيف ءلننلوا
ءجلزاين ءلصننارية ءلفيفمي ن (م ننيفا ةننيفموء) و ننذلك خط ن ءالحتننيفد ءض ريانني ل ننيفم  2063وءلشنرء
ءجلليلة م ،أعل نفةي أ رياييف
ونؤ ننل ال ن أمهي ن ءلش نرء يفل ب ن ءلاط ننيفا ءل ننيفم وءخل ننيفص م نن ،أع ننل نط ننوير ء ييف ننل
ءضةيفةي ونطل إىل ءضونكنيفد أ حيي الةيفً أثفيف أاةيفله بيفلوثيفاق ءخلنيفمي ءلصيفداة ا ،هيئيفل
ءضمم ءملنحلة ءضخر م هذء ءلصلد
عل سر أا نركز اآلا على االنتقرل عم القرارات إلى اإلجراءات

وم هذء ءلصلد:
 -1نش ننلد الن ن أ ءلفن ننيفات ءجلةيفاين ن ءلطةوحن ن ءل ننت ح ِّاان ن م ا ننيفم  2015متث ننل رصن نيفً
وحتننلييفل م آ وءح ننل بيفلف ن إىل ءل ل ننلء ءلفيفمي ن وأ ءلننلاوة إىل إض ننفيف طننيفبع ءل يفملي ن ال ن
ءلنح ننلييفل يف ا نني أ نا ننوم الن ن إداءك ن ننيفم للا ننلاءل وءلظ ننروحمل ءة ننلدة لك ننل بل ننل م نن ،ءل ل ننلء
ءلفيفمي ن ءضمننر ءلننذ يطننرا حتننلييفل خيفص ن نذه ءل لننلء يةننيف ين لننق ا يفجل ن ءننيفييف منن ،يننل
ءلنصننفيع وءةنننارءا ءال نصننيفد ءلكلنني وناننري ءملفننيف وءلصننح وحتايننق هننلم ءلاءننيف ال ن ءلفاننر
وءلنفةي ن ءمل نننلءم ةننيف نشننلد ال ن أ ءلنصننل لنلننك ءلنحننلييفل ينطل ن بيئ ن متكيفي ن ايفملي ن
نكفل يفلي نال ءلنكفولوعييف بشروط نفيفضلي وم نلءم و فيفي ءلنل ايفل ءمليفلي وإمكيفني ءلنف ؤ
يف م ،أعل دام ءجلهود ءلوطفي ءلت ن ذ يف ءل للء ءلفيفمي .
 -2ونؤ ل علدءً ءعيفعن إىل ن لدين ءضطنرءحمل ءلايفاةن الن ءاللنزءمنيفل بأةنلو ين نم حانيفً
بيفل لءل وءلشةولي وءللميارءطي ودام ءلنفةي ءمل ننلءم ؛ أةنلو ير نز الن متكن ءل لنلء ءلفيفمين
لكي حتاق ءالزدهيفا وءلر يفه لش و يف ا ،طريق بلوغ أهلء هيف ءإل يفاي .
 -3ونلاو إىل إصالا هييف ل ءإلدءاة ءال نصيفدي وءمليفلين ءل يفملين اشنيفا ءجلةينع الن نلم
ءمل يفوءة بيفان يفاه أمرءً حيفمسيفً م ءلنفةي ونففيذ أهلءحمل ءلنفةي ءمل نلءم ونطيفل بوعنو نفن
ءجلهود ءلت هتةش ءل ةلييفل وءملؤة يفل ءملن لدة ءضطرءحمل.
 -4ونؤ نل منن ،عليننل أ و ن ءضا ونظةننه ءإليكولوعين بينفننيف وأ ا ننيفاة "أمفننيف ءضا "
ا ننيفاة ننيفا م اننلد منن ،ءل لننلء وءملفننيفطق؛ وننفننق الن نكثين ءلن ننيفو مننع ننر يفافيف وأصننحيف
ءملصلح للام عهود ءلنفةي ءمل نلءم ونل ي ءحنييفعيفنفيف ءإل يفاي .

__________
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مجهواي نيكيفاء وء لي

طر يفً م ءنفيفق بيفايب.
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 -5ونؤ ننل أ ءعننق م ءلنفةي ن حننق منن ،حاننوق ءإلن ننيف ننري ءلايفبل ن للنصننرحمل وأ نكننيف ؤ
يكونو ءضمم ال حل ةوء .
ءلفرص م ءلنفةي حق لألمم ولأل رءد ءلذيِّ ،

 -6وننلاك أننه جين ء نيفذ خطنوءل اةلين ووء ين من ،أعنل ءلنصنل للنحنلييفل الن حنننو
ينوء ننق مننع خصننيفا نرءد ءل لننلء ءلفيفمين وءحنييفعيفهتننيف وأهننلء هيف ءإل يفاين وبأةننلو ير ننز الن
ءلفيفس مع نفيفد ءضخذ بفهت يفام ال ييفس وءحل للجةيع.
 -7ونش ننلد الن ن أ ءلناي ننل ا ننيفدة مث ننل ءمل ننيفوءة وءلش ننةولي وءمل ننؤولييفل ءملشن ن وإ
يفن ن من يفيف ن وءمل يفمل ن ءخليفص ن وءلنفيفضننلي واننلم ء ن ءط ءمل يفمل ن بيفملثننل ءلكيفمل ن وءعننق م
ءلنفةي أمر حيفةم م ن زيز دوا ءل للء ءلفيفمي م ءال نصيفد ءل يفملي.
 -8ون لّم بأ إمكيفنيفل ءملرأة مل ن نال حىت ءآل ءةناالالً نيفمالً م نففينذ أنشنط ءلنفةين
ءمل نننلءم وءإلةننهيفم م حتاياهننيف وءالننفننيفز بفنيفاجهننيف ة نوء بوصننفهيف يفاننلة أو مشننيفا أو فننزة
للنايننري .ونؤيننل إاطننيف ءضولوي ن لنننلءبري ن زيننز ءمل ننيفوءة ب ن ءجلف ن ومتك ن ءملنرأة وءلفنننيفة م مجيننع
ءجمليفالل م عنة يفنفيف .ون ال ءل زم ال متك ءلف يف وءلفنييفل م ،ءةناالا نلاءهت ،ةحفنزءل
للنفةي ن ءمل نننلءم منن ،خننالا نننلءبري اليننلة ونن هننل بنهيئ ن بيئ ن متكيفي ن لنح ن أوضننيفز ءمل نرأة
وءلفنننيفة م ننل مكننيف وخصوص نيفً م ءملفننيفطق ءلريفي ن وءجملنة ننيفل ءةلي ن وب ن ءلش ن و ءضصننلي
وءض لييفل ءل ر ي .
 -9ونشلد ال ءعيفع إىل بفيف أةب ء نصيفدي وي جلةينع بلنلءنفيف ون ن حمل م هنذء ءل نييفق
بأنه مفذ ءعنةيفافيف م ءللوح أدل ءلنطواءل ال ءمل نو ءل يفملي إىل نشنأة حتنلييفل علينلة ونفنيف م
ءلنحلييفل ءلايفاة أميفم ءجملنةع ءللوم بأةره وأميفم و ءل يفمل ءلفيفمي بشكل أخ .
 -10ونك ننرا نأ ي ننل أ ءلفظ ننيفم ءال نص ننيفد وءمل ننيفم وءلنج ننيفا ءل ننيفملي ا ننيف م ذل ننك ءلفظ ننيفم
ءلنجننيفا ءملن ننلد ءضط نرءحمل ال ي نزءا ين ننم بننيفخنالا ءلن نوءز ؛ وأ ءلنفيفونننيفل ال ن نزءا يفاة ن ب ن
خمنلن مفننيفطق ءل ننيفمل حيننث ال ي نزءا ءل ليننل منن ،ءلفننيفس ي يشننو حت ن وطننأة ءلفاننر؛ وأ ءلنال ن
ءلك ننري م أة ن يفا ءلا ننذء وءل ننلع ءضةيفة نني يش ننكل حت ننلييفً م نننةرءً؛ وأ أث ننر ءضزم ن ءال نص ننيفدي
وءمليفلي ءل يفملي ل ش ا ،موءط ،ض عليلة نؤثر بيفضخ م ءل للء ءلفيفمي .
 -11ونلاك أيءيفً أ رصيفً عليلة ل ظهرل ون ال ءل زم ال أ ءل للء ءلفيفمين يف اني أ
نكث ءجلهود م ،أعل ءالةنفيفدة م ،هذه ءلفرص مع ءلنأ يل م ءلو نف ه ال أمهين هتيئن
بيئ دولي موءني لنكةيل هذه ءجلهود.
 -12ونشلد ال أمهي ءجلهود ءملن لدة ءضطرءحمل ءلرءمي إىل ءلنصل للنحلييفل ءل يفبرة للحنلود
ءملنزءيلة ءلن ايل ءلت يف آثيفا خطرية ال ءلنفةي مثل نال ءضةوءق ءمليفلي وءآلثيفا ري ءمل يف رة ال
ءل لننلء ءلفيفمي ن ونننل ايفل ءضم نوءا واؤوس ءضم نوءا ننري ءملشننروا وءلنهننر ءلء نري ونف ن د ننع
ءلءرءا ومفع و وز أزميفل ءلليو ءل ييفدي وحلهيف وءضم ،ءل يربءين ونل ق ءلالعئ وءملانيفنل
ءإلاهيفبي ءضعيفن وءلر وة ءالً ا ،ءعيفع إىل نال ءلنكفولوعييف وءةني يف يف ومتويلهيف ونثين ال
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ءضونكننيفد ملنيف ياننوم بننه منن ،اةننل ح ن ءال نءنيف يةنيف ن ءلنصننل
ءمل يفال ءملفهجي ءضخر ونطل إىل ءضونكنيفد ن زيز هذء ءل ةل.

ننذه ءلنحننلييفل وم يفجلن

 -13ونشن ننري إىل أ ءمل ن ننيفال ءملنصن ننل بيفلن ننليو ءل ن ننييفدي يف ان نني أ حتظ ن ن بيفهنةن ننيفم ءل لن ننلء
ءملنالمن وءل لننلء ءلفيفمين الن حنل ةنوء  .ويف انني ءلفظنر إىل هننذء ءضمنر الن أننه م ننأل ميكنن ،أ
نؤثر نأثريءً ةل ييفً م ءال نصيفد ءل يفملي وم حتايق أهلءحمل ءلنفةي ءمل نلءم إ باي دو م يفجل .
ونار بءرواة م يفالة ءل للء ءلفيفمي م حتايق ءلالاة ال حتةنل ءلنليو الن ءضمنل ءلطوينل من،
خننالا ةييفةننيفل مف ننا هتننلحمل إىل ن زيننز متويننل ءلننليو و فين ان ءلننليو وإاننيفدة هيكلن
ءلننليو وإدءاهتننيف ال ن حنننو ةننليم ح ن ءال نءننيف  .ونكننرا ءإلا نرء انن ،لافننيف إزء أنشننط مننيف
ي نة "ءلصننفيفديق ءالننهيفزين " ونصنر يفهتيف ءلننت يالن اليهنيف طننيفبع ءملءننيفاب ونشنكل هتليننلءً جلةيننع
ءل ةليننيفل ءملا ل ن إلاننيفدة هيكل ن ديننو ءل لننلء ءلفيفمي ن  .وحنننث مجيننع ءلننلوا ءضاءننيف م ءضمننم
ءملنحلة ال أ نوءصل مفيف ش اةلينيفل إانيفدة هيكلن ءلنليو ءل نييفدي وإدءاهتنيف اشنيفا وءلننزءم
نشننط و ننيفمل منن ،عيفنن مجيننع أصننحيف ءملصننلح ءمل فين منن ،أعننل اايفين هننذه ءل ةليننيفل
ون زيزهننيف جل لهننيف أ ثننر يفلي ن وإنصننيف يفً وءةنننلءم وءةنننااللي ونوعه نيفً حنننو ءلنفةي ن  .ونؤ ننل عننلدءً
ءضدوءا ءلت نءطلع يف ءضمم ءملنحلة وءملؤة يفل ءمليفلين ءللولين و انيفً لوالين نل مفهنيف .ونرحن
أيءنيفً بيفانةننيفد ءجلة ين ءل يفمن ءلانرءا  319/69ءملن لنق بيفمل ننيفدة ءضةيفةنني بشنأ اةليننيفل إانيفدة
هيكل ءلليو ءل ييفدي م  10أيلوا/ة نةرب  2015بيفان يفاه خطوة هيفم .
 -14وحني الةيفً بيفللاوءل ءملنزءيلة ءملوعه م ،ءملوءطف ءل يفدي م مجيع ءملفيفطق ءجلارء ي
ودءخل ءل للء ءملنالمن وءل لنلء ءلفيفمين إىل حكومنيفهتم لكني نكفنل وعنود حينز ةييفةنيفي نيفحمل
م ةييفق ءالنفيف نيفل وءاللنزءمنيفل ءلثفيفاين وءإل ليةين وءللولين من ،أعنل ضنةيف ا نيفههم .وم هنذء
ءلص ننلد نطيفلن ن بوع ننو أ ن ننة ءلاوءا ننل ءللولين ن بوع ننود ءعي ننز وءملرونن ن ءلالزمن ن م ع ننيفا
ءل ييفة ن ءل يفم ن لل لننلء ءلفيفمي ن هننذء أمننر حيفةننم م متك ن بلننلءنفيف منن ،أ نءننع و ا نيفً عاهننيف
ءل ننييفد ءة ن ءنيجييفل إ يفاي ن ن كننب ءملصننيف ءلوطفي ن وءالحنييفعننيفل ءمل نلف ن ءلننت ال نؤخننذ
دءاة نيفً ب ن ن ءالان ننيفا اف ننل ص ننفع ءل ييفة ننيفل ءال نص ننيفدي ءللولي ن م ة ننييفق اةلين ن ءالن ننلميف م
ءال نصيفد ءل يفملي.
 -15ونشلد الن أمهين ءحن ءم ءعينز ءل ييفةنيفي وءالان ءحمل بيفضولوينيفل وءلاينيفدة ءلوطفين من،
أعننل صننييف ءملنزيت ءضن ن منن ،ءل ييفةننيفل ءال نصننيفدي وءالعنةيفاين وحتليننله ومنيفب نننه ننلحمل
حتايق ءلنفةي ءل يفدل وءمل نلءم ال أةيفس أ ءمللكي ءلوطفي أمر أةيفةي لنحايق ءلنفةي .
 -16ونؤ ل أ ءلنلءبري وءلنشري يفل ءلا ري ءالنفرءدي مفيف ي للانيفنو ءلنلوم وءلانيفنو ءلنلوم
ءإلن ننيفين وميثننيفق ءضمننم ءملنحننلة وءمل ننيفيري وءمل ننيفدة ءلننت ن نفظم ءل ال ننيفل ءل ننلةي ب ن ءلننلوا
و وءا ن ننل مفظةن ن ن ءلنج ن ننيفاة ءل يفملين ن ن وم يفداه ن ننيف .ون ي ن ننق ه ن ننذه ءلن ن ننلءبري حتاي ن ننق ءلنفةين ن ن ءال نص ن ننيفدي
وءالعنةيفاي بشكل يفمل م مجيع ءل للء وءملءي لميفً م ن زيزهيف وال ةيةيف م ءل للء ءلفيفمي
م ،خالا ر مصيفا مفرط ال ةكيف ءل للء ءملنأثرة.
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 -17ونشلد ال أ ءل ييفة ءلءري ي ءلف يفل ايف م ذلك مكيف ح ءلنهر ءلءنري ونالينل
نرص نفن د ننع ءلءنرءا منن ،عيفنن ءلشننر يفل ءملن ننلدة ءجلف ننييفل ةننكو اننيفمالً حيفمسنيفً م
ن ئن ءمل نوءاد منن ،أعننل نففيننذ أهننلءحمل ءلنفةي ن ءمل نننلءم وحتايننق ءلناننلم ءال نصننيفد ءل ننيفم لل لننلء
ءلفيفمين وةنننحنيف بيفلنننيفم إىل ءل ةننل ءجلةننيفاي وءلشننيفمل وءلننلميارءطي اشننيفا نشننط منن ،ءل لننلء
ءلفيفمي ال ءلص يل ءل يفملي مع ءح ءم ءعيز ءل ييفةيفي ءملنيفا لل للء .
 -18ون ننلاو إىل حت ننوا هيكل نني ء نص ننيفد ي ننزز ءإلننيفعي ن ن وءلا ننلاءل ءإلننيفعي ن ن وءل ةيفل ن ن
ءملفنج ن ؛ ون ةننيم ءالةنننفيفدة منن ،ءخلننلميفل ءمليفلي ن ونفةي ن ءلزاءا ن ءمل نننلءم وءضايننيفحمل ومصننيفال
ءضمسننيفك؛ وءلنفةي ن ءلصننفيفاي ءمل نننلءم ؛ وءةنننفيفدة ءجلةيننع منن ،خننلميفل ءلطيف ن ءعليث ن ءمل نننلءم
ءلننت ميكنن ،ءلن ويننل اليهننيف بنكلف ن مي ننواة؛ ونظننم ءلفاننل ءمل نننلءم ؛ وهييف ننل أةيفةنني ننيفداة ال ن
ءلصننةود وذءل م نننو اننيفا .ونؤ ننل منن ،عليننل أمهي ن ءللول ن ودواهننيف ءعيفةننم وءلف ننيفا م يننيفدة
ءلنفةي ون زيزهيف حىت وإ اِّززل ءجلهود ءلرءمين إىل ناوين م نيفمه مجينع أصنحيف ءملصنلح ان،
يهم ءلاطيفز ءخليفص وءجملنةع ءمللين.
 -19ون ننر ا نن ،ءلال ننق ءلش ننليل إزء ءلنف ننيفول م ءل ننلخل و ننريه م نن ،ءلنفيفون ننيفل ءآلخ ننذة م
ءالن ننيفز ب ن ءل لننلء ءملنالم ن وءل لننلء ءلفيفمي ن  .ولننذلك نؤ ننل عننلدءً هننلحمل ءجملةوا ن ءملنةثننل م
نفشئ عنةع مل ننا ل ءل شنري ءملشن ك من ،خنالا ننوز علينل من ،ءل ال نيفل ءللولين ءلايفاةن الن
ءلن ننيفو ءملفيننل لكيف ن ءضط نرءحمل منن ،أعننل ضننةيف نفةي ن ننيفمل للجةيننع .و ننذء ءلاننر ن ننلاو
ءجملنةننع ءلننلوم إىل نكثي ن ءلن ننيفو ءإل ننيفاي ونننو ري ءمل نوءاد ءمليفلي ن ض نرء ءلنفةي ن وبفننيف نرء
من ننلدة ءضط نرءحمل أ ثننر ننوة وإجيننيفد بيئ ن متكيفي ن أ ءننل للنفةي ن ومفننع ن ننييب ءلفظننيفم ءلنجننيفا
ءلننلوم ءلننذ حيننرم ءل ليننل منن ،ءل لننلء ءلفيفمي ن منن ،رص ن ءالنننلميف م ءلفظننيفم ءلنجننيفا ءملن ننلد
ءضطرءحمل وءالةنفيفدة مفه.
 -20ونكننرا نأ يننل أمهي ن أ حياننق بننيفضخ هننل يف ءمل ننيفالة ءإل يفاي ن ءلرمسي ن ءملنةننثال م
صنني ن ن  0.7م ءمليفان منن ،ءلفننيفنت ءلاننومي ءإلمجننيفم للة ننيفالة ءإل يفاين ءلرمسين ءملالمن إىل
ءل لننلء ءلفيفمي ن و صنني ن ن  0.15م ءمليفا ن إىل  0.2م ءمليفا ن منن ،ءلفننيفنت ءلاننومي ءإلمجننيفم
ءصنل ن زينز ءملنوءاد ءمل صصن ض نل
للة يفالة ءإل يفاي ءلرمسي ءملالمن إىل أ نل ءل لنلء نوءً وأ يو َ
ءل للء وءً.
 -21ون ننلاو إىل ن نرء يفل وةن ن ل ن ننيفو ايفملين ن وي ن ن و يفلن ن وإىل زي ننيفدة ءل ي ننز الن ن بف ننيف
ءلان ننلاءل ءإلننيفعي ن ن من نن ،أعن ننل ءلنصن ننل للنحن ننلييفل ءلراي ن نني ءلن ننت نوءعهفن ننيف م حتاين ننق ءلنفةي ن ن
ءالعنةيفاي وءال نصيفدي ءمل نلءم وءلشنيفمل للجةينع انيف م ذلنك ءلفانر وءجلنوز وءن نلءم ءضمن،
ءلاذءاي وءل طيفل والم ءمل يفوءة وءن لءم إمكيفني ءعصوا ال ءلطيف ءملنجلدة وءلنكفولوعييفل
ذءل ءلصننل وءآلثننيفا ءلء ننيفاة لناننري ءملف ننيف وم نننوييفل ءل ننلي ،ءملنفيفمي ن ة ننيف نننلاو إىل نش ننجيع
ءلنصفيع ونفويع ءال نصيفدءل ون زيز ءلاية ءملءيف ونشايل ءملرء ز ءلوطفي وءإل ليةين لالبنكنيفا
وءلنفةين وءالةنننفيفدة من ،ء ييف ننل ءضةيفةنني ءعليثن وءلفيفعحن م عنيفا ءالنصننيفالل .ونطلن إىل
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ءضونكنننيفد أ يوءصننل أنشننط بفننيف ءلاننلاءل اننيف م ذلننك ‘ءلنننلاي منن ،أعننل ءلنجننيفاة‘ وم إطننيفا
ءلفارة  166م ،خط اةل بيفنكوك.
 -22وناننر بننأ حتايننق ءلفةننو ءال نصننيفد ءمل نننلءم ينطل ن ن نوء ر ءملوءه ن وءلاننلاة ءإلبلءاي ن
وءعيف ز ءلاو لرييفدة ءضاةيفا لل ءل كيف بأةرهم ءالً ان ،ءن نيفز ةييفةنيفل دءاةن للفهنو
بيفملشيفايع ءلصار وءلصارية وءملنوةط ءعجم ونفةي ءملهيفاءل وءلالاة ال ءالبنكيفا وءةني يف
ءلنكفولوعين ننيفل ءجللين ننلة وءلان ننلاة ال ن ن إننن ننيف مفنجن ننيفل وإ ن ننيفز هييف ن ننل أةيفةن نني و ريهن ننيف من نن،
ءالةنثةيفاءل ءملن ة جبودة ايفلي ونفوز أ رب.
 -23ونلاو إىل موءصل ون زيز ءلن نيفو بن ءلشنةيفا وءجلفنو ءلنذ يشنكل صنل ءلشنرء
ءل يفملي ن منن ،أعننل ءلنفةي ن ءمل نننلءم ويظننل أمننرءً حيفمس نيفً م ءلنال ن ال ن ءلنفيفونننيفل ءإل يفاي ن ال ن
ءلص يل ءل يفملي ون حمل بأمهينه إىل عيفن ءلن يفو ءلثالثي.
 -24وننلاك أ ءلنحننلييفل وءلفنرص ءل يفملين نل اننززل ءعيفعن إىل موءصننل ءلن نيفو وءلنءننيفم،
ون زيزمهننيف يةننيف ب ن ءل لننلء ءلفيفمي ن ؛ ومنن ،هننذء ءملفطلننق نننلاو أيء نيفً إىل ن زيننز ءلن ننيفو يةننيف ب ن
بلننلء ءجلفننو اننيف م ذلننك ن ننيفدا ءلننفهت وأ ءننل ءملةيفاةننيفل ءلفيفب ن منن ،ءلوء ننع ءةلنني م عننيفا
ءمل يفال ءإل ليةي وءللولي ءلراي ي ؛
ءلنفةي ءمل نلءم وءعو ة ؛ وزييفدة ءعوءا وءلنف يق يةيف
ون زي ننز ءمل ننيفداءل ءلنجيفاين ن ية ننيف بن ن بل ننلء ءجلف ننو ؛ ون زي ننز ءلن ننيفو م ع ننيفالل مث ننل ءلزاءان ن
وءلن لنيم وءلنصننفيع ونطننوير ء ييف نل ءضةيفةنني بيفان ننيفاه افصنرءً هيفمنيفً منن ،افيفصنر ءلن ننيفو ءلننلوم
ض رء ءلنفةي وبيفان يفاه مكةالً وليب بليالً للن يفو ب ءلشةيفا وءجلفو .
 -25ونالحظ أ ءال نصيفد ءلر ةني عنز هنيفم ومنفنيفم من ،ءال نصنيفد ءل نيفملي وأ نكفولوعينيفل
ءمل لوميفل وءالنصيفالل نفطو ال إمكيفنيفل رية إلجييفد رص ءل ةل ون زيز ءالبنكيفا ون زينز
ءلوصوا إىل ءضةوءق ال ةيةيف بيفلف إىل ءل للء ءلفيفمي .
 -26ون ر ا ،لافيف إزء ءةننةرءا وعنود جنوة ا ةين بن ءل لنلء ءملنالمن وءل لنلء ءلفيفمين
وء نايفا ءل لينل من ،ءل لنلء ءلفيفمين إىل نرص ءعصنوا الن نكفولوعينيفل ءمل لومنيفل وءالنصنيفالل
بأة يفا مي واة ءضمر ءلنذ ال ينزءا يطنرا حتنلييفً حرعنيفً أمنيفم ءل لينل من ،ءل لنلء ءلفيفمين وءلنذ
ال بل م ،م يفجلننه ان ،طرينق مجلن أمنوا مفهنيف ءلن نيفو ءلنلوم ونانل ءلنكفولوعينيف انيف م ذلنك من،
خالا ءملشيفا ءلف يفل لل للء ءلفيفمين م عنيفا ءل حنث وءلنطنوير وءملشنيفا الن نلم ءمل نيفوءة م
ءملفنننلييفل ءمل في ن بننادءاة ءإلن ن ن وءلننزءم ءلاطننيفز ءخلننيفص م ءل لننلء ءملنالم ن ءلنزءم نيفً أ ننو ب نلام
ءلاطيفز ءخليفص م ءل للء ءلفيفمي .
 -27ونشننلد الن أننه مننيف زءا منن ،ءملهننم ناننل ءلنكفولوعيننيف ءملفيفةن إىل ءل لننلء ءلفيفمين ونشننرهيف
ونوزي هيف يهنيف بطريان ةنري و يفلن وبشنروط مالاةن انيف يهنيف نروط ن نيفهلي ونفيفضنلي الن
ءلفح ننو ءملنف ننق الي ننه وءحن ن ءم ءعي ننز ءل ييفة ننيفي ءل ننالزم ل ف ننيف ءلا ننلاءل ءلنكفولوعين ن وءالة ننني يفبي
ونشجيع ءالبنكيفا م ءل للء ءلفيفمي  .ويكن ني هنذء أمهين أ نرب افنلميف ننلاك ءلفنرص وءلنحنلييفل
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ءلننت يطرحهننيف ءلناننلم ءل نريع م عننيفا نكفولوعيننيف ءمل لومننيفل وءالنصننيفالل وضننرواة م يفجلن ءلفجننوة
ءلر ةي و ريهيف م ،ءلنفيفوننيفل ءمل ننحكة وءملفهجين م عنيفا نكفولوعينيف ءمل لومنيفل وءالنصنيفالل
ايف يشةل ءإلن ن .
 -28ونلاو م هذء ءلصلد إىل ن زيز ءللام وءلن يفو ءملالم من ،ءلشنر يف ءلراي ني مثنل
ءضونكن ننيفد ومر ننز ءلنج ننيفاة ءللولين ن وعةوان ن ءل ن ن  15ومر ننز ءجلف ننو وم نن ،ءملؤة ننيفل ءملن ننلدة
ءضط ن نرءحمل وءإل ليةي ن ن ءضخ ننر وأص ننحيف ءملص ننلح ءآلخ ن نري ،للةء نني ننلميفً م حتاي ننق يفييفنف ننيف
وأهلء فيف.
 -29ون ننر ان نن ،داةفن ننيف ءمل ن نننةر لألم ن ن ءل ننيفم لألونكنن ننيفد وننطلن ننع إىل ن زين ننز ءلصن ننل ب ن ن
ءضونكنيفد وعةوا ءلن  77وءلص .
 -30ونؤ ننل م نن ،علي ننل دوا ءضونكنننيفد ءة ننوا بص ننفنه مر ننز ءلنف ننيق دءخ ننل ءضم ننم ءملنح ننلة
للة يفجل ءملنكيفمل للنجيفاة وءلنفةي وءلاءيفييف ءمل ءبط انيف م ذلنك م عنيفالل ءلنةوينل وءلنليو
ونال ءلنكفولوعييف وم يفال ءل نوا وءلفانل وةالةنل ءلايةن ءإل ليةين وءل يفملين ونظنيفم ءالةننثةيفا
ءللوم وءلنفةي ءمل نلءم .
 -31ونلاو إىل ن زيز والي ءضونكنيفد وأا يف اةله ءلثالث ءملنةثل م ءل حث وءلنحليل وبفيف
نوء ق ءآلاء وءلن يفو ءلناين وإىل ن زيز ءآللي ءعكومي ءللولي وءإل رءا بنلوا ءضونكننيفد ءةنوا
بصنفنه مر ننز ءلنف نيق دءخننل ءضمنم ءملنحننلة للة يفجلن ءملنكيفملن للنجنيفاة وءلنفةين وءلاءنيفييف ءمل ءبطن
مث ننل نل ننك ءلايفاةن ن م ع ننيفالل ءلنةوي ننل وءلنكفولوعي ننيف وءالة نننثةيفا وءلنفةين ن ءمل نننلءم  .وم ه ننذء
ءل ييفق يف اي أ حت ِّلد ننيفات ءضونكنيفد ءلرءبع اشر ءمل يفال ءلراي ي ءلنت ميكن ،بفنيف نوء نق ءآلاء
بشنأايف م ءلفن ة ءملةننلة بن ءضونكننيفد ءلرءبنع اشنر وءلنلواة ءلنيفلين باين ء نيفذ إعنرء ءل حكومين
دولي ن ننلدة و يفبل ن للاي ننيفس .وة نننكو إح ننل وءا ننل ذل ننك أ ءلا نرءاءل وءالنفيف ننيفل ءعكومي ن
ءللول ي ن ةنش ننكل عةوا ن من ننا و ننيفمل م نن ،ءضاة ننيفا ءل ننت ة نننكو اثيفب ن م ننيفمه مهة ن م
ءلنحءنري للنلواة ءلنيفلين  .وحتايانيفً نذه ءلايفين يف انني نانلمي منوءاد ميفلين وبشنري إضنيف ي و يف ين إىل
ءضونكنننيفد منن ،ءمليزءنين ءل يفدين لألمننم ءملنحننلة منن ،أعننل متكيفنه بوصننفه هيئن منن ،هيئننيفل ءجلة ين
ءل يفم م ،ءالضطالز بوالينه يفمل م إطيفا أا يف اةله ءلثالث ال حنو يفا و يفمل.
 -32وحن ،نلاك ءللوا ءعيو لالةنثةيفا م دام ءلنفةي ءمل ننلءم وةنف ةل بشنكل مكثن
مع ءضونكنيفد و نذلك منع ءملؤة نيفل ءملن نلدة ءضطنرءحمل وءإل ليةين ءضخنر وأصنحيف ءملصنلح
ءآلخري ،من ،أعنل إصنالا نظنيفم ءالةننثةيفا ءلنلوم من ،خنالا حت ن ءل نل ءإل نيفاي النفيف نيفل
ءالةنثةيفا ءللولي و فيفل ءلنوءز ب حاوق ءمل نثةري ،وءلنزءمنيفهتم وصنو حنق ءلنلوا م وضنع
لوءا نفظيةي لم ءملصلح ءل يفم بطرق مفهيف ءضخذ بنفهت بليلن لن نوي ءملفيفزانيفل من ،أعنل
خلم ءل ييفق ءجلليل خلط ءلنفةي ءمل نلءم ل يفم  2030وءلنفكنري بشنأنه الن حننو أ ءنل .وم
هننذء ءلصننلد حننني الةنيفً مننع ءلناننلير بناريننر ءعنةننيفز عةوان ءل ن  77بشننأ ءالةنننثةيفا منن ،أعننل
ءلنفةي ءمل نلءم ءلذ اال م ءلف ة م 4 ،إىل  5أييفا/ميفيو  2016م بيفنيفييف م نيفيلفل.
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 -33ون ننر انن ،لننق بننيفلإ إزء اننلم إح نرءز ناننلم ملةننوس م عول ن ءللوح ن ملفظة ن ءلنجننيفاة
ءل يفملين ال ةننيةيف يةننيف ن م ننألت ءلننلام ءةلنني وءلوصننوا إىل ءضة نوءق ءللن ن هتة نيف ءل لننلء
ءلفيفمي ن وإزء ءجلهننود ءلننت ي ننذ يف ب ننا ءضاءننيف لناننويا ءاللنزءمننيفل ءل نوءادة م خط ن ءللوح ن
للنفةي ن ن  .وم ءلو ن ن نف ن ننه نرح ن ن بن ننيفلنزءم ءمل ن نؤمتر ءلن ننوزءا ءل يف ن ننر بابان ننيف ءلنفةي ن ن م صن ننةيم
ءملفيفوض ننيفل ءملا لن ن ونأ ي ننله م نن ،علي ننل مل ننيفدة ءمل يفمل ن ءخليفصن ن وءلنفيفض ننلي وإعن نرء ءل ءملرونن ن
لصننيف ءل لننلء ءلفيفمين وءاللننزءم ءجلةننيفاي بيفملءنني ننلميفً م م يفجلن ءلاءننيفييف ءلننت أثننريل م عول ن
ءللوح  .وم هذء ءل ييفق حنث مجيع أاءيف مفظة ءلنجيفاة ءل يفملي ال موءصل ونكرءا ءلنزءمهيف
بن زيننز نظننيفم نننيفا من ننلد ءضطنرءحمل ننري ةييفةنني ين ننم بيفل يفملين وءل لءلن وءلننوءز وءالنفنننيفا
وءلشةولي والم ءلنةييز وءلشفيف ي وءإلنصيفحمل وءالانكيفز ال ءلاوءال و يفبلي ءلنف ؤ وحيةنل
ءلنفةي م صةيةه ءضمر ءلذ م ،أنه أ ِّ
ميك ،ءل للء ءلفيفمين وخيفصن أ نل ءل لنلء نوءً من،
ضننةيف نصنني منن ،ننو ءلنجننيفاة ءللولين منفيفةن مننع ءحنييفعننيفل نفةينهننيف ءال نصننيفدي وءالنننلميف
ءلكيفمل م ءلفظيفم ءلنجيفا ءملن لد ءضطرءحمل.
 -34ونشنلد الن ضننرواة حت ن ءإلدءاة ءال نصننيفدي ءل يفملين ان ،طريننق مجلن أمننوا مفهنيف ن زيننز
ءلفظننيفم ءلنجننيفا ءملن ننلد ءضط نرءحمل وزيننيفدة متثيننل ءل لننلء ءلفيفمي ن وإ ننيفا ءجملننيفا لصننوهتيف م ءلفظننيفم
ءللوم مع متن هيف حباوق من يفوي م ءملشيفا م وضنع ءلاوءانل ءللولين  .وم هنذء ءلصنلد ن ن
إىل ن زي ننز مش ننيفا ءل ل ننلء ءلفيفمين ن ودواه ننيف م ع ننيفالل ءلنج ننيفاة وءالة نننثةيفا وءلنفةين ن م ءةيف ننل
ءال نصيفدي ءللولي ايف يهيف عةوا ءل شري.،
 -35ونؤ ننل ض ننرواة ءل ي ننز ال ن حتلي ننل واص ننل ي ن أ إايفن ننيفل ءل ل ننلء ءملنالم ن وخمنل ن
أ كيفا ءلايود ءلت رضنهيف بشأ ءلوصوا إىل ءضةوءق ل أثّرل م ءمليفضني ومنيف زءلن ننؤثّر ةنل يفً
م نفةي ءلالاءل ءإلننيفعي للاطيفز ءلزاءاي م ءل للء ءلفيفمي .
 -36ونشلد ال أمهي ءل ةل ءللوم ءجلةيفاي م ،أعل حتايق خرو نص أ ل ءل لنلء نوءً
م ،ئ هذه ءل للء حبلوا ايفم  2020ال ءلفحو ءملنوخ م برنيفمت اةل ءةطف وا.
 -37ونشننلد ال ن أمهي ن ني ننري ءالنءننةيفم إىل مفظة ن ءلنجننيفاة ءل يفملي ن وال ةننيةيف بيفلف ن إىل
ءل لننلء ءلفيفمي ن إ نرءاءً مفننيف اننيف ننل ي ننهم بننه ذلننك م ءالنننلميف ءل نريع وءلكيفمننل ننذه ءل لننلء م
ءلفظيفم ءلنجيفا ءملن لد ءضطرءحمل .وم هذء ءلصلد حنث ال ن ريع ونرية اةلين ءالنءنةيفم دو
م و ننيفل ةييفةنني وب ننرا و ننفيف ي يةننيف ن ءل لننلء ءلفيفمي ن ءلننت ننلم طل ن ءل ءننوي م
مفظة ن ن ءلنجن ننيفاة ءل يفملي ن ن ون ين ننل نأ ين ننل أمهي ن ن ن نرءا مفظة ن ن ءلنجن ننيفاة ءل يفملي ن ن ءملن ننؤا  25متن ننوز/
يوليه  2012بشأ ءنءةيفم أ ل ءل للء وءً .ةيف نشلد ونثين ال ءللوا ءةوا ءلذ يءطلع
به ءضونكنيفد م هذء ءلصلد ال ةيةيف م ،خالا ميف يالمه م ،م يفالة نافي وبفيف للانلاءل إىل
ءل للء ءلفيفمي ل اةلي ءالنءةيفم إىل مفظة ءلنجيفاة ءل يفملي وخال يف وب لهيف .ونلاو ءضونكنيفد
إىل ن زي ننز ه ننذء ءل ة ننل .ونرحن ن بفن ننيفات ءالنء ننةيفم إىل مفظةن ن ءلنج ننيفاة ءل يفملين ن ح ننىت ءآل  .ا ننل
ةيفمه هذه ءلفنيفات م ن زيز ءلفظيفم ءلنجيفا ءملن لد ءضطرءحمل ءلايفام ال ءلاوءال.
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 -38وةفوءصل ءلنصل جلةيع ءضخطيفا ءلت هتلد ءلفةو ءال نصيفد وءلنفةي ءال نصيفدي انيف
يه ن ننيف مجي ن ننع أ ن ننكيفا ءلن ن ننلءبري ءعةيفاي ن ن وءلء ن نناوط ءال نص ن ننيفدي وال ة ن ننيةيف نل ن ننك ءل ن ننت متيفاة ن ننهيف
ءال نصيفدءل ءلصفيفاي ءلرءالة وةفحيف ظ م ءلو نف ه ال ءعيز ءل ييفةيفي ءملنيفا لفيف.
 -39وبيفلنيفم انفيف نر ا بشلة ر نوءن ولنوءا نفظيةين ينجنيفوز أثرهنيف ءعنلود ءإل ليةين
ومجيننع ءض ننكيفا ءضخننر منن ،ءلنننلءبري ءلا نري ءال نصننيفدي وءمليفلي ن وءلنجيفاي ن اننيف يهننيف ءل اوبننيفل
ءالنفرءدين ضننل ءل لننلء ءلفيفمين وحنننث ءجملنةننع ءلننلوم ال ن ء ننيفذ إعنرء ءل ايفعل ن و يفل ن إلاننيف
ءةن لءم هذه ءلنلءبري.
 -40ونلاو ءضونكنيفد إىل ن زيز اةله م ،أعل ءلنصل للنحنلييفل ءلنجيفاين وءإل يفاين ءمليفثلن
أمننيفم مجيننع ءل لننلء ءلفيفمي ن وأ ي ننزز بننذلك اةلننه ءملن لننق بيفملشننيف ل ءخليفص ن بأ ننل ءل لننلء ننوءً؛
وءل للء ءض رياي وءل لنلء ءلفيفمين نري ءل نيفحلي ؛ وءلنلوا ءجلزاين ءلصنارية ءلفيفمين ؛ وءال نصنيفدءل
ءلء ن يف وء ش ن وءلص ننارية وءملشننيف ل وءلنح ننلييفل ذءل ءلص ننل ءلننت نوءعهه ننيف ءل ل ننلء ءملنوة ننط
ءلننلخل ء نالً انن ،م ننيفالة بلننلء ءملننروا ءل ننيفبر ءلفيفمي ن يةننيف لننليهيف منن ،ءحنييفعننيفل وحتننلييفل
خيفص ال ةيةيف يةيف ين لق بنطوير ء ييف ل ءضةيفةي وءلفال.
 -41ونلاو ءضونكننيفد أيءنيفً إىل نانلمي ءلنلام ءملفيفةن ءلنالزم للة نيفمه م نففينذ ءإلعنرء ءل
ءةلدة ءملطلوب م خط اةل أديب أبيفبيف وبرنيفمت اةل ءةطف وا وبرننيفمت اةنل ييفنيف وم نيفا
ةيفموء .ويف اي لألونكننيفد أ ينلام نففينذ خطن ءالحتنيفد ءض رياني ل نيفم  2063وءلشنرء ءجللينلة
م ،أعل نفةي أ رياييف .وم هذء ءلصلد يف اي نالمي موءاد إضيف ي و يف ي إىل ءضونكنيفد.
-42
لنةك
ءل لننلء
وءلليو

ون ننلاو إىل ص نني من نوءاد بشن نري وميفلين ن إض ننيف ي م نن ،ءمليزءنين ن ءل يفدين ن لألم ننم ءملنح ننلة
ءضونكنيفد م ،ءالضطالز بوالينه ءلت يف أمهي رية بيفلف ن إىل مجينع ءل لنلء وال ةنيةيف
ءلفيفمي ن اننيف م ذلننك اةلننه بشننأ ءمل ننيفال ءلفظةي ن ءل يفملي ن وءال نصننيفد ءلكلنني وءلنةويننل
وءلءرءا وءالةنثةيفا وءلنجيفاة وءلنفةي ونال ءلنكفولوعييف.

 -43ونؤ ننل منن ،عليننل ءلنزءمفننيف بن زيننز ننلانفيف ةجةوا ن لف ننزز مصننيفعفيف ال ن حنننو مجننيفاي
ال ةنيةيف دءخنل ءملفنننلييفل ءلنجيفاين وءإل يفاين ءملن ننلدة ءضطنرءحمل ونلننزم م هننذء ءل نييفق بكفيفلن
أ نظننل ءجملةوا ن ننوة ءةننن يف ي م ءجلهننود ءل يفملي ن ءلرءمي ن إىل حننل ءلاءننيفييف ءل يفملي ن منن ،خننالا
ءالانة ننيفد ال ن ن نء ننيفمفهيف وءالة نننفيفدة إىل أ ص ن ن ح ننل م نن ،ميزهت ننيف ءلنفيف نني وءة ننن لءم ننلاءهتيف
ءجلةيفاي ن  .ونرح ن بننيفخلطوءل ءملن ننذة لن زيننز ءلنف ننيق ب ن صننوا ءجملةوا ن وحنننث ال ن ن ةيننق
هذه ءجلهود.
 -44ونكننرا داونف نيف إىل موءصننل داننم ءلش ن ءلفل ننطيين منن ،خننالا م نيف يفيفة ن منن ،حبننوث
وحتليل لل ييفةيفل وخلميفل ءةنشيفاي وأنشط يفل م عيفا ءلن نيفو ءلنانين للن فين من ،حنلة
ءآلث نيفا ءال نص نيفدي ءل ننل ي للشننروط ءلش نيف ءلننت يفرض نهيف ءالحنننالا ءإلة نرءايلي ءلننذ ط نيفا أمننله؛
وحن نث ءضونكن نيفد ال ن ن زيننز ونكثي ن برنيفع نه ءخل نيفص ا نيفالة ءلش ن ءلفل ننطيين ا نيف يكفنني منن،
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ءمل نوءاد؛ ونؤيننل ءلفاننرن  9منن ،نرءا ءجلة ي ن ءل يفم ن  20/69و 12/70ءللن ن نطل نيف أ ياننلم
ءضونكن نيفد ناري ننرءً إىل ءجلة ي ن ءل يفم ن بش ننأ ءلنكلف ن ءال نص نيفدي ءل ننت ينك ننلهيف ءلش ن ءلفل ننطيين
ءالحنالا وأ ن ذا مجيع ءجلهود م ،أعل نو ري ءملوءاد ءلالزم لنففيذ هذي ،ءلارءاي.،
ب
 -45ونؤ ننل م نن ،علي ننل ض ننرواة أ ن نننأن حكوم ن ن ءضاعفن ن ن وءملةلك ن ن ءملنح ننلة لربيطيفني ن نيف
ءل ظةن وآيرلفننلء ءلشنةيفلي ءملفيفوضنيفل و انيفً مل نيفدة ميثنيفق ءضمننم ءملنحننلة ومايفصننله وءلانرءاءل ذءل
ءلصل ءلت ءانةلهتيف ءجلة ي ءل يفم باي ءلنوصل بأةرز و ممكن ،إىل حنل ةنلةي للفنزءز ءملن لنق
بيفل نييفدة ال ن عننزا ميفلفيف نيفس ءلننذ أعننق أضنرءاءً ع ننية بيفلاننلاءل ءال نص نيفدي لألاعفن ن ة نيف
نؤ ننل منن ،عليننل ضننرواة ءمنفنيفز ءلطننر انن ،ء نيفذ أ نرءاءل منن ،ننأايف إدخنيفا ن ننليالل ءنفرءدين
ال ءلوضع م ءلو ءلذ ن ري يه ءجلزا م ءل ةلي ءلت أوص يف ءجلة ي ءل يفم .
 -46ونؤ ننل منن ،عليننل ضننرواة إجيننيفد حننل ةننلةي إلاننيف ءالةننن ةيفا وللة ننيفال ءل ننييفدي ءلننت
متننب ءل لننلء ءلفيفمي ن إ نرءاءً مفننيف بننأ اننلم حننل هننذه ءمل ننيفال ةننيلحق ءلءننرا بيفلنفةي ن وءلاننلاءل
ءال نصننيفدي وءآل ننيفق ءمل نننا لي نذه ءل لننلء وةياوضننهيف بشننكل خطننري .وم هننذء ءل ننييفق وإذ
نشننري إىل ءلش نوء ل ءلننت أاننر افهننيف م نؤمتر ة ن اؤةننيف دوا وحكومننيفل ووزاء خيفاعي ن عةوا ن
ءلن  77وءلص م إاالنيفنه ءل يفبا ءملن لا بيفلفزءز الن أاخ ينل نيف وس انيف ينه دييانو يفاةنييف
ءل ننذ ءننزان ننه ءملةلكن ن ءملنح ننلة بش ننكل ننري ننيفنوين م نن ،أاءض نني موايش ننيوس ننل ءالة ننناالا
و"ءملفطا ن ءةةي ن ءل حرين ن " ءل ننت أالفنه ننيف ءملةلكن ن ءملنح ننلة ح ننوا أاخ ي ننل ننيف وس حن نني الةن نيفً
ب نيفعكم ءلصننيفدا انن ،كة ن ءلنحكننيم م ءلاءنني ءلننت ا نهننيف موايشننيوس ضننل ءملةلك ن ءملنحننلة
اوع ن ءنفيف ي ن ءضمننم ءملنحننلة لاننيفنو ءل حننيفا وءلايفضنني ب نأ "ءملفطا ن ءةةي ن ءل حري ن " مفطا ن
أنشئ بصواة ري مشروا اوع ءلايفنو ءللوم.
 -47وحنث ءضونكنيفد و ريه م ،ءلشر يف م ءجملنةنع ءلنلوم الن م نيفالة ءل لنلء ءلفيفمين ءلنت
نوءع ننه ظرو ن نيفً ننلدة وخيفصن ن م ننيف ينص ننل مفه ننيف بيفإلاه ننيف أو نزءي ننل ا ننلد ءل ننكيف ءملش ننردي،
أو ءةنءيف أالءد رية م ،ءلالعئ ءلذي ،ي يفنو أوضيفايفً طيفا أملهيف م ءلنصل للنحلييفل
ءلت نوءعههيف م نففيذ ءضهلءحمل ءإل يفاي ءلوطفي وخط ءلنفةي ءمل نلءم ل يفم .2030

10

GE.16-12455

