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                                                                   مؤتمر قمة القادة العالميين: حوار بشأأأأأأأأمن ر ان مسأأأأأأأأار ً:ما      ر ر ان :   
 مضاهاة حجم اللحظة

 األو:كتاد الخامس عشر  

 موجز  عدته  ما:ة األو:كتاد  

تنااول ذا ا اواوار اوتاات ااع اويااولياة اوراذناة واولريجاة اوواها  اتدااتشاا  تاادة تشاااااااااااااا  ا  تياتد اة  -1
األطراف من أه  اونشوض باوتنلية تلى أفضاااااااااااااا  وهاال وفا مواهشة االضاااااااااااااالراباع اوناهلة تن ها اة  

أن  جترن ذوك   ، يندغا تاج ق اولزيت من اووحتة واوشاالووية فا اوئ تاع اولتيتدة األطراف، وي  19-كوف ت
 بنجاش قل   وإهراءاع مللوسة إضافيةال

وتتأوف حلجة اونجاش من األتضااااء اوتاو  نا با دة ر يل او لشورية اوتوم ني يةا واألم نة اوتني   ة   -2
  ول نة االقتصاااااد ة ألفري ياا ور يل اياباا ور يل مصاااارف اوتنلية ولئلتان األمري يةا واولتيرة اوتني   ة وئربام 

ا  اولتاتة اولشااااترم اولينا بي روس بجم اولناتة اودشاااارية/ا يت ا ور يل ر نياا ور يل و راء باك ااااتاناألمم 
 واألم نة اويامة وألوبكتادال

وخالل اواوار، شاااااتد اويتيت من اولشاااااارر ن فا حلجة اونجاش تلى أن اواصاااااول   ر اولنصاااااف  -3
  ذ تادع االقتصااااداع اولتجتمة إوى اونلوتلى اولجاحاع أفضاااى إوى ابتياش اقتصاااادي تاولا   ر متكاف ، إ 

من هتيت، فا ح ن ظلت اوئلتان اونامية تيابا من أسااااااااااوأ حةار او ا اةال وو وك دتا اولشاااااااااااررون فا حلجة  
                                                                                                 اونجاش إوى تا ا ن تللية تو ي  اولجاحاع، را ال تتللف اوئلتان اونامية تن اورر ال وشات د أحت اولشاارر ن  

اويوري و ااا ان اوياوم ساااي ون أق  تكلية من ترم االقتصااااد اوياولا  يابا  فا حلجة اونجاش تلى أن اوتل يح 
 من اوتو ي    ر اولتكاف  ولجاحاعال

وذرر أحت اولشااااارر ن فا حلجة اونجاش أن تتف توف ر ح  منصااااف ولشاااا لة تاولية ي ةر بشاااا    -4
اوئلتان اونامية، مداشاااااااار فا اوجترة تلى إ  اد حلول ولشاااااااااك  أخرثا فيلى ساااااااائ   اول ال، قت ال ت ااااااااتلي  

سايلا األك ر مياباة من حةار تغ ر اولنا،، اولشااررة فا اول تلر او اادس واويشارين وألطراف فا اتيا ية  وال
األمم اولتاتة ا طارية بشااااااأن تغ ر اولنا، ب اااااائ  تتف توافر اولجاحاع وما يترت  تلى ذوك من ق ود تلى 

 اواتود وتتاب ر اوا ر اوصااال 
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  ع اوتصااتي وش ا او ا اة، الحع تتة مشااارر ن فا حلجة اونجاش أبا من اوضااروري ووت ااري  إهراءا  -5
ساايلا تتاب ر ا تياء من اوللكية اويكرية وشااروت اوتيويت اوتا تيون تصااني   إصااالا اوجواتت اوت ارية، ال

اب ر اولجاحاع تلى بلان أوسااااا ا وشاااااتدوا تلى ضااااارورة إبياذ قواتت منالة اوت ارة اوياولية ولتيام  م  اوتت
 اوالا ية اوتا تيتلتذا بيت اوئلتان من أه  اوتصتي ول ا اةال

                                                                                         وشات د اويتيت من اولشاارر ن فا حلجة اونجاش تلى ضارورة اورف  من اوتل    ا قليلا فا اولنالاع -6
اولتيتدة األطراف وتيزيز اوتياون فيلا ب ن بلتان او نوب، بلا   ااااالح ألصاااااواع ذ ا اوئلتان واولناطق بأن  

وذرر ةلة من اولشااااااااارر ن فا حلجة اونجاش أبا يندغا وللنالاع اولتيتدة      ا الأك ر وتكون أك ر إقنات      ت  اااااااال  
األطراف أن تنتم  بش   أفض  م  اوا وماع واوجلاع اولاص را  يضا توافق اآلراء األوس  إوى بتا   

م  لتف مصاااااوح اوك                                                                               إبلا ية أفضاااا ال وشاااات د أحت اولشااااارر ن تلى أن اونااف اوياولا اولتيتد األطراف ما و
 بش   هلاتا، فإبا ون  لتف مصلاة أحت بش   فرديال

وبا ضاااافة إوى ذوك، أترب تتد قل   من اولشاااارر ن فا حلجة اونجاش تن قلق رئ ر إ اء اوتتفق  -7
وألموال من اوئلتان اونامية، م  ت الي  اوضاوء      ا ،  ر اولشاروع، واوجابوبا، وإن ران ذوك   ر مجئول أخال ي 

                                                                                    ص تلى األموال اوتا تاو ل من اوئلتان اونامية إوى مالذاع ضاااااااريئية خارهيةال وشااااااات د تتد قل    باولصاااااااو 
منشم تلى اوااهة اولاساة إوى إصاالا ا دارة اولاوية، بلا فا ذوك فرض رساوف ضاريئية دبيا تلى اوشارراع  

 تلى اوصي ت اوياولا بشتف ت ئي  تللية تتفق األموال باو اولالذاع اوضريئيةال

                                                                               ا ختاف اواوار، شاااااااااات د تتة مشااااااااااارر ن فا حلجة اونجاش تلى تتف امتالم اولنالاع اولتيتدة وف -8
األطراف اولنشااااأة من   من بي ت ولوسااااا   اوال مة ول ابشة مشاااااك  او وفال وفا ذ ا اوصااااتد، يتي ن االبتجال 

  فا من او اا ااة ومواهشاة تلى اوتياا     ا   من اويزواة وابياتاف او جاة باو ا دماال واووحاتة وضااااااااااااالاان أن   ون اويااوم قاادر 
 ال                         اوتات اع اول تجئلية ميا  
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